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1

.

वष

यं णा
काय. अ भ. सा.
2014-15
बां. मरज

2

2014-15

3

2014-15

4

2014-15

5

2014-15

6

2014-15

7

2014-15

8

2014-15

9

2014-15

10

2014-15

11

खासदार था नक वकास काय म - 16 वी लोकसभा
खा. #ी. संजय काका पाट'ल (लो.स.स.) - मंजरू कामे

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज

सा.
सा.
सा.
सा.
सा.
सा.

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
2014-15
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज

गावाचे नाव

तालुका

दध
ु ेांडी

पलूस

पुणद

पलूस

अंकलखोप

पलस
ू

माळवाडी

पलूस

खंबाळे (औं)

कडेगांव

उपाळे

.मा. दनांक

.मा. र कम

30/03/2015

700000

30/03/2015

299000

30/03/2015

700000

21/04/2015

699000

खंबाळे (औंध) ता. कडेगाव येथील अंतगत र,ते करणे

08/05/2015

398000

कडेगांव

उपाळे ता. कडेगाव येथील अंतगत र,ते

08/05/2015

398000

नेवर

कडेगांव

नेवर ता. कडगांव येथील अंतगत र,ते करणे

08/05/2015

497000

शेळकबाव

कडेगांव

शेळकबाव ता. कडेगाव येथील अंतग/त र,ते करणे

08/05/2015

399000

0है शाळ

मरज

0है साळ कागवाड र,3यापासुन भगवान महावीर 4ती
आ6म पय/त जाणारा पुव पि8चम र,ता खडी व
डांबर करण करणे

20/05/2015

493000

वसगडे

पलूस

वसगडे ता. पलूस येथे गावांतगत आर.सी.सी. गटर बांधणे 30/07/2015

400000

वसगडे

पलूस

वसगडे ता. पलस
ु येथे ल9मी मंद रा:या समोर ल र,ता
14/09/2015
सम; ट काँ =ट करण करणे

400000

कवठे
महांकाळ

कवठे
महांकाळ

कवठे महं काळ वाड ं . 2 मधील गणपती मंद र ते
06/01/2016
महादे व मंद र ते मा?ती मंद र र,ते काँ =ट करण करणे

706000

बांबवडे

पलूस

पळशी

खानापूर

भाळवणी

खानापूर

माहुल

खानापूर

पाDेवाडी

आटपाडी

नागेवाडी

खानापूर

12

2014-15

13

2014-15

14

2014-15

15

2014-15

16

2014-15

17

2014-15

18

2014-15

19

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

दह वडी

तासगांव

20

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

ड गरसोनी

तासगांव

21

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

गBहाण

तासगांव

22

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

धुळगांव

तासगांव

23

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

ढवळी

तासगांव

24

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

जरं डी

तासगांव

25

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

नागाव (क)

तासगांव

26

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कौलगे

तासगांव

27

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

बKचLडे

तासगांव

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कामाचे नांव
दध
ु डी ता. पलुस येथील मळकत ं 440 म ये
सभामंडप बांधणे.

पुणद तफ वाळवा ता. पलस
येथील "ामपंचायत
ु
मळकत ं . 1045 म ये एस ट &पक अप शेड बांधणे.
अंकलखोप ता. पलुस येथील मळकत ं .1255 म ये
सभामंडप बांधणे.
माळवाडी ता. पलस
ु येथील मळकत ं .764 म ये
सभामंडप बांधणे

बांबवडे ता. पलुस येथील उ3कंष A डा मंडळ, गट ं .
810/2 म ये Bयायामशाळा बांधणे ( C,टं चे काम )
पळशी ता. खानापुर येथील जुने एस.ट .,टँ ड ते खंडोबा
दे वालय पय/तचा र,ता करणे
भाळवणी ता.खानापुर गावांतगत र,ते काँ =ट करण
करणे
माहुल ता. खानापुर येथे अंतग/त र,ता खडीकरण व
डांबर करण करणे
पाDेवाडी ता. आटपाडी िज. सांगल येथे
"ामपंचायती:या समोर र,ता सम; ट कॉ =ट करणे
नागेवाडी ता. खानापुर येथे नागनाथ मंFदर ते मायGका
दे वी र,ता कॉ =ट करण करणे
दFहवडी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
ड गरसोनी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत
जाती जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
गBहाण, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
धुळगांव, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
ढवळी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
जरं डी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
नागांव (क), ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत
जाती जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
कौलगे, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
वKचLडे, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.

18/01/2016

899000

16/07/2015

398000

16/07/2015

499000

14/09/2015

399000

30/10/2015

291000

30/10/2015

599000

05/11/2015

500000

05/11/2015

499000

05/11/2015

499000

05/11/2015

499000

05/11/2015

499000

05/11/2015

500000

05/11/2015

499000

05/11/2015

500000

05/11/2015

500000

अ.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

28

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

गौरगाव

तासगांव

29

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

आळते

तासगांव

30

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

शरगाव

तासगांव

31

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

राजापूर

तासगांव

32

2014-15

कौलगे

तासगांव

डोलM

तासगांव

ड गरसोनी

तासगांव

वाघापूर

तासगांव

33
34
35

.

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
2014-15
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
2014-15
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
2014-15
सांगल .

36

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

हातनरु

तासगांव

37

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मांजडO

तासगांव

38

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

धामणी

तासगांव

39

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Pनबळक

तासगांव

40

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

गोटे वाडी

तासगांव

41

2014-15

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पाडळी

तासगांव

42

2014-15

धेांडेवाडी

तासगांव

43

2014-15

बोरगाव

तासगांव

44

2014-15

बाळे वाडी

आटपाडी

45

2014-15

बाज

जत

46

2014-15

आळते

तासगांव

47

2014-15

नागाव (Pन)

तासगांव

48

2014-15

पेड

तासगांव

49

2014-15

ड गरसोनी

तासगांव

50

2014-15

जरं डी

तासगांव

51

2014-15

स दे वाडी

तासगांव

52

2014-15

53

2014-15

54

2014-15

55

2014-15

56

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
2014-15
िज. प. सांगल

Pनमज
शंदेवाडी

कवठे
महांकाळ
कवठे
महांकाळ

कोगनोळी

कवठे
महांकाळ

उं टवाडी

जत

नवाळवाडी

जत

कामाचे नांव
गौरगांव, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
आळते, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते व बोळ
ॉ =ट करण करणे.
शरगांव (&व), ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत
जाती जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
राजापूर, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनस
ु Hू चत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
कौलगे, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अंतग/त र,ते
डांबर करण करणे.
डोलM, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अंतग/त र,ते
डांबर करण करणे.
ड गरसोनी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अंतग/त र,ते
डांबर करण करणे.
वाघापूर, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अंतग/त र,ते
डांबर करण करणे.
हातनूर, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
मांजडO, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
धामणी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
Pनंबळक, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
गोटे वाडी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
पाडळी, ता. तासगाव, िज. सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
ॉ =ट करण करणे.
ध डेवाडी ता. तासगाव येथील अंतगत र,ते
कॉ =ट करण करणे
बोरगांव ता. तासगाव िज सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे
बाळे वाडी ता. आटपाडी येथे "ामपंचायती:या जागेत
मळकत ं . 507 म ये सभा मंडप बांधणे
बाज ता. जत येथील मळकत ं . 1651 मधील
मोकळया जागेत Bयायामशाळा बांधणे.
आळते ता. तासगाव येथील अंतगत र,त; काँ =ट करण
करणे
मौ. नागांव (Pन) ता. तासगाव येथील गावठाणातील
र,ते खडीकरण व डांबर करण करणे

.मा. दनांक

.मा. र कम

05/11/2015

497000

05/11/2015

498000

05/11/2015

500000

05/11/2015

700000

02/12/2015

499000

02/12/2015

499000

02/12/2015

499000

02/12/2015

499000

18/12/2015

698000

18/12/2015

700000

18/12/2015

485000

18/12/2015

499000

18/12/2015

500000

18/12/2015

498000

06/01/2016

499000

05/02/2016

697000

05/02/2016

496000

30/03/2015

799000

21/04/2015

497000

21/04/2015

696000

पेड ता. तासगाव येथील अंतग/त र,ता मुरमीकरण करणे 21/04/2015

497000

ड गरसोनी ता. तासगाव येथील उभेखुर ते वाघोल
र,ता खडीकरण करणे
जरं डी ता. तासगाव येथील अतंगत र,ते डांबर करण
करणे
स दे वाडी ता. तासगाव येथील मळकत ं . 728/ब
येथे सभागह
ृ बांधणे
Pनमज ता. कवठे महांकाळ येथील मळकत ं . 262
म ये Bयायामशाळा बांधणे
मौ. शंदेवाडी (एच) ता. कवठे महांकाळ येथील अंतगत
र,ते काँ =ट करण करणे
क गनोळी ता. कवठे महांकाळ येथील बंडगर घर ते
क गाई मंFदर पय/तचा अंतग/त र,ता काँ =ट करण
करणे
उं टवाडी ता. जत येथील मळकत ं .290 मधील
मोकळया जागेत सभामंडप बांधणे
मौ. नवाळवाडी ता. जत येथील मळकत ं .146 मधील
मोकळया जागेत सभामंडप बांधणे

21/04/2015

300000

22/04/2015

500000

21/04/2015

696000

21/04/2015

499000

21/04/2015

300000

21/04/2015

500000

21/04/2015

499000

21/04/2015

499000

अ.

.

वष

57

2014-15

58

2014-15

59

2014-15

60

2014-15

61

2014-15

62

2014-15

63

2014-15

64

2014-15

65

2014-15

66

2014-15

67

2014-15

68

2014-15

69

2014-15

70

2014-15

71

2014-15

72

2014-15

73

2014-15

74

2014-15

75

2014-15

76

2014-15

77

2014-15

78

2014-15

79

2014-15

80

2014-15

81

2014-15

82

2014-15

83

2014-15

84

2014-15

85

2014-15

87

2014-15

89

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
2014-15
िज. प. सांगल

86

88

यं णा
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
2014-15
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
2014-15
िज. प. सांगल

गावाचे नाव

तालुका

कुमठे

तासगांव

&पंपळवाडी
झरू े वाडी

कवठे
महांकाळ
कवठे
महांकाळ

Fहवरे

जत

डफळापूर

जत

कवठे एकंद

तासगांव

जुळेवाडी

तासगांव

आरे वाडी
कोकळे

कवठे
महांकाळ
कवठे
महांकाळ

कामाचे नांव
कुमठे ता. तासगाव येथे घाटगे समाज ,मशानभूमी
बांधणे
&पंपळवाडी ता. कवठे महांकाळ येथे गावठाणांतगत
र,ते काँ =ट करण करणे
झुरेवाडी ता. कवठे महांकाळ येथे ,मंशानभूमीस
कंपाऊंड वॉल बांधणे
Fहवरे ता. जत येथील मळकत ं .10 म ये सभामंडप
बांधणे
डफळापूर ता. जत येथील मळकत ं .1370 म ये
सभामंडप बांधणे
कवठे एकंद ता. तासगाव येथील मळकत ं .829/0
म ये सामािजक सभागह
ृ बांधणे
जुळेवाडी ता. तासगाव येथील मळकत ं .489 म ये
सामािजक सभागह
ृ बांधणे
आरे वाडी ता. कवठे महं काळ येथील मळकत ं .131
म ये सभामंडप बांधणे
कोकळे ता. कवठे महांकाळ येथील गावठाणांतगत र,ते
कॉ =ट करV करणे
अंकल

ता. मरज येथील अंतग/त र,ते करणे

.मा. दनांक

.मा. र कम

21/04/2015

500000

21/04/2015

300000

21/04/2015

299000

21/04/2015

499000

21/04/2015

499000

21/04/2015

693000

21/04/2015

495000

21/04/2015

500000

08/05/2015

500000

08/05/2015

500000

08/05/2015

700000

08/05/2015

700000

अंकल

मरज

शपूर

मरज

एरं डोल

मरज

हर पूर

मरज

हWरपूर ता. मरज येथील अंतगत र,ते करणे

08/05/2015

700000

बामणोल

मरज

बामनोल ता. मरज येथे र,ता डांबर करण करणे

20/05/2015

500000

स दे वाडी

मरज

20/05/2015

699000

मालगांव

मरज

20/05/2015

700000

कावजी
खोतवाडी

मरज

कावजी खोतवाडी ता. मरज येथे र,ते डांबर करण करणे 29/05/2015

495000

वडगाव

तासगांव

वडगांव ता.तासगाव येथील अंतग/त र,ते करणे

29/05/2015

500000

मांजडO

तासगांव

मांजडO ता. तासगाव येथील "ामपंचायत जागेवर
( मळकत ं .875 ) म ये अXया सका बांधणे

29/05/2015

696000

कनौळ

मरज

कनाळ ता. मरज येथील इंFदरानगर या अनुसूHचत
जाती जमाती:या व,तीमधे र,ता कॉ =ट करण व
02/06/2015
गटर बांधकाम करणे (sc/st राखीव Pनधीमधून 14-15)

495000

0है शाळ

मरज

वळसंग

जत

उपळावी

तासगांव

दह वडी

तासगांव

कुपवाड

मरज

बेनापूर

खानापूर

बेडग

मरज

ढवळी

तासगांव

सलगरे

मरज

नांZे

मरज

माधवनगर

मरज

दे शंग

कवठे
महांकाळ

Hचंचणी

तासगांव

शपूर ता. मरज येथीले अंतगत र,ते कॉ =ट करV
करणे
एरं डोल ता. मरज येथील गांवातील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे

स दे वाडी ता. मरज गावातील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे
मालगांव ता. मरज येथे गणेश मंFदरासमोर ल र,ता
डांबर करण करणे

0है शाळ ता. मरज येथील जुना ,ट; शन र,ता
मुरमीकरण करणे
मौ वळसंग ता. जत येथील वळसंग सालेHगर र,ता ते
भरमदे वालयाकडे जाणारा र,ता डांबर करण करणे
उपळावी ता तासगाव येथील अंतगत र,ते करणे
मौ. दFहवडी ता. तासगाव येथे र,तां खडीकरण व
डांबर करण करणे
कुपवाड ता. मरज येथील Yभाग 7 मधील अंतगत र,ते
व गटर बांधकाम करणे
बेनापूर ता खानापुर येथे मळकत ं . 554 म ये
Bयायामशाळा बांधणे
बेडग ता. मरज येथील गवरदे व वाडी येथील जैन
मंFदर ते (दे वलची गुलरोड) दे वल चौगुले र,ता
काँ =ट करण करणे
ढवळी ता. तासगाव येथील पालOकरव,ती ते भकवडे
मळा र,ता करणे
सलगरे ता. मरज येथील मळकत ं . 2135 म ये
अXया सका बांधणे
नांZे ता. मरज येथील शवे:छा हाडवेअर ते मातंग
समाज मंFदर र,ता डांबर करण करणे ( अनु. जाती
राखीव
माधवनगर ता. मरज येथील आनंद नगर मधील
मळकत ं .123 म ये अXया सका बांधणे
मौजे दे शंग ता. कवठे महं काळ येथील मळकत ं .1615
म ये अXया सका बांधणे
Hचंचणी ता. ता. तासगाव िज. सांगल येथील मळकत
ं .722 म ये अXया सका बांधणे

02/06/2015

1000000

02/06/2015

399000

16/07/2015

500000

16/07/2015

495000

16/07/2015

999000

16/07/2015

699000

30/07/2015

500000

30/07/2015

300000

14/09/2015

687000

30/10/2015

495000

03/11/2015

700000

03/11/2015

715000

05/02/2016

500000

अ.
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वष

यं णा
का. अ. "ा.पा.पु.
2014-15
िज. प. सांगल
काय. अ भ. सा.
बां. मरज

गावाचे नाव

तालुका

तासगांव

तासगांव

लमाणतांडा

जत

कामाचे नांव
शासक=य Pनवासी मFहला तंDPनकेतन महा&वदयालय,
तासगाव येथे &वंधन &वह र घेणे
लमाणतांडा (उटगी), ता.जत येथील मागासवग\य
समाज व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण
करणे.
6ी पंच ोशी हाय,कुल व _युPनयर कॉलेज बोरगांव,
ता.तासगांव िज.सांगल या &व`यालयास वाचनालयास
पु,तके उपलaध करणे

.मा. दनांक

.मा. र कम

30/07/2015

61000

29/12/2018

500000

29/12/2018

150000

91

2014-15

92

श]णाHधकार
2014-15 (मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

बोरगांव

तासगांव

93

2014-15

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

करलहbी

कवठे
महांकाळ

मौजे करलहbी ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.

29/12/2018

250000

94

काय. अ भ. सा.
2015-16
बां. मरज

मरज

6ी. भानू ताल म सं,था मरज येथील स.स.नं 4443
म ये बॅड मंटर हॉल म ये वूडन कोट तयार करणे (
Yशा मंजूर 19.57 ल] उवर त रGकम सं,था घालणार
आहे )(ई-ट; डWरंग मुळे कमी रGकम ?14.55 ल]

02/02/2016

1500000

26/09/2016

750000

03/03/2016

700000

28/03/2016

299000

28/03/2016

250000

28/03/2016

1000000

12/04/2016

700000

28/06/2016

500000

28/06/2016

499000

30/01/2016

499000

30/01/2016

498000

30/01/2016

497000

30/01/2016

700000

16/02/2016

300000

16/02/2016

1000000

16/02/2016

200000

03/03/2016

300000

03/03/2016

800000

95

2015-16

96

2015-16

97

2015-16

98

2015-16

99

2015-16

100 2015-16
101 2015-16
102 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
बां. मरज

सा.
सा.
सा.
सा.
सा.
सा.
सा.

मरज

माळवाडी

पलस
ू

येतगाव

कडेगांव

वसगडे

पलूस

भलवडी

पलस
ू

उमद

जत

सुयगाव

पलूस

खटाव

मरज

आमणापूर

पलूस

103 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

नरसेवाडी

तासगांव

104 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

यमगरवाडी

तासगांव

105 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

जुळेवाडी

तासगांव

106 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पेड

तासगांव

सावळज

तासगांव

लंब

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
108 2015-16
सांगल .
107 2015-16

माळवाडी ता. पलुस िज. सांगल येथील मळकत ं .
733 म ये अXया सका बांधणे (सुधार त Yमा)(सदर
कामास मा. खासदार महोदयांनी Fदं.16/09/2016 रोजी
190/2016 :या पDाdवये ?.2.50 ल] Pनधीची वाढ व
मयादा मंजूर केल आहे )
येतगांव ता. कडेगावं िज. सांगल येथील मळकत
ं .304 म ये अXया सका बांधणे
वसगडे ता. पलूस िज. सांगल येथील अंतग/त र,ते
काँ =ट करण करणे व पाथवे करणे
भलवडी ता. पलुस िज. सांगल येथे अंतगत र,ते
कॉ =ट करण करणे व पाथवे बांधणे
उमद ता. जत येथील मळकत ं .11 म ये
अXया सका बांधणे
सुयगाव ता. पलुस िज. सांगल येथील मळकत ं . 152
म ये अXया सका बांधणेचे काम करणे
मैा.खटाव ता. मरज िज.सांगल येथे अXया सका बांधणे
मैा.अमणापुर ता.पलस
ू िज.सांगल येथे र,ता खडीकरण
व डांबर करण करणे
नरसेवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथे अनुसुHचत
जाती जमती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
काँ =ट करण करणे
यमगरवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथे अनुसुHचत
जाती जमती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
काँ =ट करण करणे
जुळेवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथे अनुसुHचत
जाती जमती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ
काँ =ट करण करणे
पेड, ता. तासगाव िज. सांगल येथे अनुसुHचत जाती
जमती:या व,तीस जोडणारे र,ते / बोळ काँ =ट करण
करणे
सावळज ता. तासगाव येथील महादे व मंFदरा:या
समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे
लंब ता. तासगाव िज. सांगल येथील मळकत ं .119
म ये अXया सका बांधणे
सावळज ता. तासगाव, िज. सांगल येथील मातंग
समाजमंFदरा:या समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे (
अनु जाती / जमाती राखीव )
सावळज ता. तासगाव िज. सांगल येथे बौ दं
समाजमंFदरा:या समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे
(अ.जा.राखीव)
मौजे मोराळे पेड ता. तासगाव िज.. सांगल येथील
मळकत ं .39/1 म ये Bयायामशाळा बांधणे

109 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावळज

तासगांव

110 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावळज

तासगांव

111 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मोराळे पेड

तासगांव

112 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावळज

तासगांव

सावळज ता. तासगाव िज. सांगल येथे गावातील वेस
ते महादे व मंFदरासमोर ल र,ता काँ =ट करण करणे

03/03/2016

299000

वडगाव

तासगांव

वडगांव ता तासगाव िज सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणै

03/03/2016

499000

मोराळे पेड

तासगांव

मोराळे पेड ता. तासगाव अंतगत र,ते खडीकरण करणे

03/03/2016

499000

सावळज

तासगांव

01/06/2016

99000

सावळज

तासगांव

01/06/2016

199000

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
114 2015-16
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
115 2015-16
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
116 2015-16
सांगल .
113 2015-16

सावळज ता. तासगाव िज.सांगल येथे "ामपंचायत
समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे
सावळज ता. तासगाव िज.सांगल येथे ऍ़ड ध;डी यांचे
घरासमोर ल समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे

अ.

यं णा
का. अ. सा. बां.(प.),
117 2015-16
सांगल .
.

वष

गावाचे नाव

तालुका

धुळगांव

तासगांव

118 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

स दे वाडी

तासगांव

119 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

वडगाव

तासगांव

शरगाव

तासगांव

येळावी

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. इ. व द.
121 2015-16
िज. प. सांगल
120 2015-16

का. अ. इ. व द.
122 2015-16
िज. प. सांगल

123 2015-16
124 2015-16
125 2015-16
126 2015-16
127 2015-16
128 2015-16
129 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

जत

जत

बलगवडे

तासगांव

जुनी धामणी

मरज

कवलापूर

मरज

कवलापूर

मरज

कुमठे

तासगांव

नांगोळे
गजOवाडी

कवठे
महांकाळ
कवठे
महांकाळ

कामाचे नांव
धुळगांव ता.तासगाव िज.सांगल येथील मळकत ् .6
म ये अXया सका बांधणे
स दे वाडी ता.तासगाव िज. सांगल येथे अनुसूHचत
जाती जमाती:या व,तीस जोडणारे र,ते/ बोळ
काँ =ट करण करणे
वडगांव ता तासगाव िज सांगल येथे अनुसूHचत जाती
जमाती व,तीस जोडणारे र,ते/ बोळ काँ =ट करण
करणे
मैा. शरगाव कवठे ता. तासगाव िज.सांगल येथील
मळकत .6 म ये अXया सका बांधणे
येळावी ता. तासगाव िज. सांगल येथील मळकत ं . 24
म ये सावजPनक वाचनालय इमारत बांधणे
जत येथील ह. भ. नारायणराव जगताप चॅ Wरटे बल C,टं
,पंधा पWर]ा क;ZाकWरता अXया सका इमारत
भुमापन ं . 411, 3 ब मधील Cं ,टं :या खु^या जागेत
बांधणे (C,टं काम) (सुधार त Y.मा.Fद.07/09/2016)
बलगवडे ता. तासगाव िज. सांगल येथील मळकत
ं .685 म ये अXया सका बांधणे (सुधार त Y.मा.
Fद.15/10/2016)
जुनी धामणी ता. मरज येथील अंतग/त र,ते खडीकरण
करणे
कवलापूर ता. मरज िज. सांगल येथील यादव बोळ वाड
न.3. म ये र,ता करणे
कवलापूर ता. मरज िज. सांगल येथील सHचन माळी
बोळ, राजमाने बोळ, माळी बोळ र,ता करणे
मैा. कुमठे ता.तासगाव िज.सांगल येथे कदमव,ती ते
मरजरोड र,ता मरु मीकरण व खडीकरण करणे
नांगोळे ता.कवठे महांकाळ येथे अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे
गजOवाडी ता.कवठे महांकाळ येथे अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे
उं बरगांव ता. आटपाडी, िज. सांगल येथील शवाजी
कुचेकर यां:या घरामागील "ामपचायती:या मळकत
ं .475 मधील ख^
ु या जागेत &वंधन&वFहर घेणे

.मा. दनांक

.मा. र कम

01/06/2016

499000

01/06/2016

699000

01/06/2016

489000

07/06/2016

699000

16/02/2016

299000

07/09/2016

2499000

03/03/2016

500000

28/03/2016

500000

01/06/2016

381000

01/06/2016

112000

07/06/2016

299000

28/06/2016

299000

18/07/2016

199000

16/02/2016

61000

03/03/2016

61000

23/05/2016

416000

26/08/2015

300000

26/08/2015

400000

26/08/2015

300000

26/08/2015

300000

26/08/2015

300000

26/08/2015

300000

26/08/2015

300000

130 2015-16

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

उं बरगाव

आटपाडी

131 2015-16

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

जरं डी

तासगांव

132 2015-16

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

चारोची

कवठे
महांकाळ

सांगल

मरज

सांगल

मरज

सांगल

मरज

सांगल

मरज

सांगल

मरज

सांगल

मरज

सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड
सावंत hलॉट येथील र,ता मुरमीकरण करणे

ं . 33

सांगल

मरज

सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड
बाबू हे गडे घर ते &वठठं ल मंFदर पय/तचा र,ता
मुरमीकरण करणे

ं . 32

सांगल

मरज

सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड ं . 38
शामरावनगर येथील गजानन कॉलनीमधील जाधव घर
ते जोशी घर पय/तचा र,ता मुरमीकरण करणे

26/08/2015

300000

सांगल

मरज

Fद सांगल iडि,टGटं लॉ लायjंर , सांगल यांना
पु,तके पुर&वणे

28/03/2015

50000

आयुGत ्ं सांगल
133 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयुGत ्ं सांगल
134 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयुGत ्ं सांगल
135 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयुGत ्ं सांगल
136 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयG
ु त ्ं सांगल
137 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयG
ु त ्ं सांगल
138 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयG
ु त ्ं सांगल
139 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
आयुGत ्ं सांगल
140 2015-16 मरज कुपवाड
शहर मनपा
141 2015-16

Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल

जरं डी ता. तासगाव येथील मळकत ं . 572 म ये
&वंधन &वह र मारणे
चोरोची ता.क.महाकाळ िज. सांगल "ामपंचायत
मळकत नं.606अ येथे अंतगत पाईपलाईन (पाणी
पुरवठा) करणे.
सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड ं . 38
रामनगर येथील ग^ल नंबर 4 मधील र,ता
मुरमीकरण करणे
सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड ं . 38
रामनगर येथील ग^ल नंबर 5 मधील र,ता
मुरमीकरण करणे
सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वाड ं 1
मधील कनाळ रोड, काकानगर मधील र,ता
मुरमीकरण करणे
सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील वॉड ं . 6
(कुपवाड) य^ला0मा दे वळा:या उ3तंरेस बाशू
औषधवाला घर ते मनीलाल घोडेवाला मधील र,ता
मुरमीकरण करणे
सांगल मरज कुपवाड म.न.पा. हदद मधील (कुपवाड)
वाघमोडे नगर येथील द शण उ3तंर मधील र,ता
मुरमीकरण करणे

अ.

.

वष

142 2015-16
143 2015-16
144 2015-16
145 2015-16
146 2015-16
147 2015-16
148 2015-16

यं णा
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल

गावाचे नाव

तालुका

मरज

मरज

कडेगाव

कडेगांव

&वटा

खानापूर

आटपाडी

आटपाडी

पलुस

पलूस

तासगांव

तासगांव

जत

जत

कामाचे नांव
द मरज ऍ़डBहोकेट बार असो., मरज यांचे लायjर स
पु,तके पुर&वणे
कडेगाव तालुका डBहोकेटस असो सएश, ता. कडेगाव िज.
सांगल
यांचे लायjर स पु,तके पुर&वणे
वक=ल संघटना (बार असो सएशन), &वटा ता. खानापुर,
िज. सांगल यांचे लायjर स पु,तके पुर&वणे
आटपाडी वक=ल संघटना, ता. आटपाडी, िज. सांगल
यांचे लायjर स पु,तके पुर&वणे
पलूस तालूका वक=ल संघटना, ता. पलुस , िज. सांगल
यांचे लायjर स पु,तके पुर&वणे
तासगाव बार असो सएशन, ता. तासगाव, िज. सांगल
यांचे लायjर स पु,तके पुर&वणे
जत बार असो सएशन, ता. जत, िज. सांगल यांचे
लायjर स पु,तके पुर&वणे
आगळगाव ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .1479 म ये
खु^या जागेवर Bयायामशाळा बांधकाम करणे.
नागरगोजेवाडी (बेडग) ता. मरज िज. सांगल येथे
िज.प.शाळे जवळ "ामपंचायत मालक=:या मालम3ता
मांक 605 म ये खु^या जागेवर Bयायामशाळा
बांधकाम करणे.
कोत; व बोबलाद ता. जत िज. सांगल येथे &वkल मंद र
ते पंढरपूर मागO मातंग समाज अYोच डांबर
र,3यापय/त 200 मी.र,ता काँ =ट करण करणे
मौजे &वजयनगर ता.तासगाव िज.सांगल येथील वेताळ
माळ ते शरद पवार यां:या घरापय/त 320 मी. र,ता
डांबर करण करणे.
मौजे Pतसंगी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .505म ये खु^या
जागेवर वाचनालय इमारत बांधकाम करणे.
मौजे घाटनांZे ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .1143म ये
खु^या जागेवर वाचनालय इमारत बांधकाम करणे.
मौजे दे वनाळ ता.जत िज.सांगल येथे "ामपंचायत
समोर ल &वkल मंद र ते गणपती कदम यांचे घरापय/त
165 मी.र,ता काँ =ट करण करणे
भलवडी ता.पलस
ू िज.सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या भुवने8वर मंद र समोर ल र,ता
काँ =ट करण करणे व पाथवे बांधकाम करणे. (एकूण
]ेDफळ 328.30 चौ.मी.)
सुयगाव ता.पलूस िज.सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=चा र,ता काँ =ट करण करणे व पाथवे
बांधकाम करणे. (राडेवाडी मेन रोड ते रं गराव बापू
सुयवंशी घरापय/त)
रायवाडी ता. कवठे महांकाळ िज. सांगल येथे अंतगत
र,ते काँ =ट करण करणे. (हरणे8वर मंद र ते मl
ु य
मंद र र,ता एकूण अंतर 39 मी.)
कंु डलापूर ता. कवठे महांकाळ िज. सांगल येथे अंतगत
र,ते काँ =ट करण करणे. (6ी.&वkल जmगनाथ माने
यांचे घर ते 6ी. सुरेश शवाजी पाट ल यांचे घरापय/त
एकूण अंतर 97 मी.)

.मा. दनांक

.मा. र कम

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

28/03/2015

50000

29/08/2016

700000

29/08/2016

500000

29/08/2016

1000000

29/08/2016

500000

03/09/2016

600000

03/09/2016

700000

03/09/2016

700000

17/09/2016

400000

17/09/2016

400000

17/09/2016

200000

17/09/2016

300000

149 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

आगळगांव

कवठे
महांकाळ

150 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

नागरगोजेवा
डी

मरज

151 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

क तेव
ब बलाद

जत

152 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

&वजयनगर

तासगांव

153 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

Pतसंगी

कवठे
महांकाळ

154 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

घाटनांZे

कवठे
महांकाळ

155 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

दे वनाळ

जत

156 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

भलवडी

पलस
ू

157 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सुयगाव

पलूस

158 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

रायवाडी

कवठे
महांकाळ

159 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

कंु डलापूर

कवठे
महांकाळ

160 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

नागज

कवठे
महांकाळ

नागज ता. कवठे महांकाळ िज. सांगल येथे
"ामपंचायती:या मालक=:या मालम3ता मांक 1331
:या खु^या जागेवर अXया सका बांधकाम करणे

17/09/2016

500000

161 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

खेराडे वांगी

कडेगांव

खेराडेवांगी ता. कडेगाव िज. सांगल येथील ल9मी
मंद रासमोर मालम3ता .335 म ये "ामपंचायती:या
खु^या जागेत अXया सका बांधकाम करणे

17/10/2016

500000

162 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

माधवनगर

मरज

25/11/2016

682000

163 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

माधवनगर

मरज

25/11/2016

294000

164 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

वoडी

मरज

25/11/2016

500000

165 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

हजारवाडी

पलूस

25/11/2016

700000

मौजे माधवनगर ता. मरज िज.सांगल येथील शु वार
पेठ म ये ,टँ ड ते सुबोध पाटक यांचे घरापय/त पाथवे
तयार करणे.
मौजे माधवनगर ता. मरज िज.सांगल येथील र&ववार
पेठ गोसावी ग^ल म ये धोकटे nब^डींग ते पोपट
घाडगे यांचे घरापय/त पाथवे तयार करणे.
मौजे वoडी ता. मरज िज. सांगल येथे अXया सका
बांधकाम करणे
मौजे हजारवाडी ता. पलुस िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मालम3ता .5 म ये खु^या जागेवर
अXया सका बांधकाम करणे

अ.

.

वष

166 2015-16

यं णा
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

गावाचे नाव

तालुका

लोणारवाडी

कवठे
महांकाळ

167 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

लांडगेवाडी

कवठे
महांकाळ

168 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

रांजणी

कवठे
महांकाळ

169 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

कवलापूर

मरज

170 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

कवलापूर

मरज

171 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आसंगी

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
श]णाHधकार
173 2015-16 (Yाथ.), िज^हा
पWरषद, सांगल .
172 2015-16

500000

रांजणी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे रांजणी बेघर
वसाहत येथे र,ता काँ =ट करण करणे (एकूण अंतर
92.00.मी.)
कवलापूर ता. मरज िज. सांगल येथे बबन दाद ू
नलावडे यांचे घराजवळील बोळम ये र,ता व गटरसचे
बांधकाम करणे (एकूण अंतर 35 मी)
कवलापूर ता. मरज िज. सांगल येथे दाद ु नाईक ते
नरसोबा मंद रपय/त र,ता काँ =ट करण करणे (एकूण
अंतर 35 मी)

438000

जत

आसंगी ता.जत िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालम3ता मांक 236/1 म ये "ामपंचायत
26/09/2016
मालक=:या खु^या जागेवर अXया सका बांधकाम करणे.

700000

इनामधामणी

मरज

इनामधामणी ता. मरज िज. सांगल येथे र,ता
डांबर करण करणे

08/12/2016

500000

सांगल

मरज

सांगल िज^pयातील 110 िज.प. शाळांना Android LED
20/12/2016
YोजेGटर सु&वधा पुर&वणे

4400000

Hचंचणी

तासगांव

होतनोल

तासगांव

येळावी

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

177 2015-16

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

कुची

कवठे
महांकाळ

178 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आरग

मरज

179 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

माधवनगर

मरज

180 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कवलापूर

मरज

181 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

हर पूर

मरज

182 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बेडग

मरज

183 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

Hगरगांव

जत

184 2015-16

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

खंडणाळ

जत

संख

जत

&वसापूर

तासगांव

&वजयनगर

मरज

ब;Z

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

लांडगेवाडी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे र,ता
काँ =ट करण करणे (1. काकासाहे ब शंदे यांचे घर ते
बाळासाहे ब कदम यांचे घरापय/त 2. संगम कदम यांचे
26/09/2016
घर ते मारोती जाधव यांचे घरापय/त 3. पाVयाची टाक=
ते शवाजी मोरे यांचे घरापय/त एकूण अंतर150.50.मी.)

26/09/2016

176 2015-16

188 2015-16

299000

264000

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

26/09/2016

26/09/2016

175 2015-16

187 2015-16

.मा. र कम

300000

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
186 2015-16
सांगल .

.मा. दनांक

26/09/2016

174 2015-16

185 2015-16

कामाचे नांव
लोणारवाडी ता.कवठे महांकाळ िज.सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या मेन रोड वर ल बाजीराव मोटे
घर ते मि,जद पय/त र,ता काँ =ट करण करणे
(एकूण अंतर100.मी.)

मौजे Hचंचणी ता. तासगाव िज. सांगल येथील
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .1185 म ये
ख^
ु या जागेत अXया सका बांधकाम करणे.
मौजे हातनोल ता.तासगाव िज. सांगल येथे
,मशानभुमीम ये काँ =ट करण व पेBह ंग aलाँक
बस&वणे (पुव\चे पD .186/2016 Fद.16/09/2016)
येळावी ता. तासगाव िज. सांगल येथील मळकत ं .
2152 अ म ये अXया सका बांधणे
कुची ता.कवठे महांकाळ िज. सांगल येथे य^लमा
मंFदरासमोर ल "ामपंचायत मालक=:या मालम3ता
मांक 910/1 म ये अXया सका बांधकाम करणे
आरग, ता. मरज येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2015-16)
माधवनगर, ता. मरज येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये राजगु? नगर येथे गटार करणे. (2015-16)
कवलापूर, ता. मरज येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बसवणे
(2015-16)
हर पूर, ता. मरज येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2015-16)
बेडग, ता. मरज येथील मागासवग\य समाज व,तीम ये
अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे. (2015-16)
Hगरगांव, ता.जत येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये पेBह ंग aलॉक बस&वणे. (2015-16)
खंडणाळ, ता.जत येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बसवणे
(2015-16)
संख, ता.जत येथील चमकार व,तीम ये समाजमंFदर
बांधणे.
&वसापूर ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत कु,ती आखाडा बांधणे
&वजनगर, ता. मरज, िज.सांगल येथील मागासवग\य
व,तीम ये र,ता कॉAं ट करण करणे पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे
मौजे ब;Z ता.तासगांव येथील ब;Z फाटा ते "ाम
पंचायत र,ता डांबर करण करणे.

17/10/2016

1200000

08/12/2016

500000

17/10/2016

542000

17/10/2016

600000

13/10/2018

500000

12/12/2018

499000

12/12/2018

500000

12/12/2018

499000

13/10/2018

500000

12/12/2018

500000

12/12/2018

500000

29/12/2018

500000

29/12/2018

497000

29/12/2018

500000

29/12/2018

696000

अ.

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

189 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

हातनोल

तासगांव

190 2015-16

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पाडळी

तासगांव

191 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

&वkलापूर

आटपाडी

192 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

साळ शंगे

खानापूर

.

वष

193 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. सा. बां.(प.),
194 2016-17
सांगल .
िज^हा
समाजक^याण
195 2016-17
अHधकार , िज. प.
सांगल

तावदरवाडी
(धनगांव

पलूस

येळावी

तासगांव

मालगांव

मरज

196 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

बुधगांव

मरज

197 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

&वसापूर

तासगांव

198 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

राडेवाडी
(संतगाव)

पलूस

199 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

आमणापूर

पलस
ू

200 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

गोटे वाडी

तासगांव

201 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

गुगवाड

जत

202 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

शेटफळे

आटपाडी

203 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Fदघंची

आटपाडी

204 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

योगेवाडी

तासगांव

205 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

योगेवाडी

तासगांव

206 2016-17

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

गौरगाव

तासगांव

207 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कवठे एकंद

तासगांव

208 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

तुरची

तासगांव

कामाचे नांव
हातनोल , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत मागासवग\य
व,तीम ये Bयायामशाळा बांधणे.
मौजे पाडळी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील आंबेडकर
नगर मधील मातंग व बौ द व,तीम ये
"ामपंचायती:या खु^या जागेत Bयायामशाळा बांधणे.
&वkलापुर ता.आटपाडी िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मळकत .2/अ म ये Bयायामशाळा
बांधकाम करणे.
मौजे साळ शंगे ता. खानापुर िज. सांगल येथील
साळ शंगे ते इंFदरानगर र,ता खडीकरण व डांबर करण
करणे.

.मा. दनांक

.मा. र कम

29/12/2018

699000

29/12/2018

699000

19/06/2017

400000

18/03/2017

700000

मौजे तावदरवाडी (धनगाव) ता. पलूस िज. सांगल येथे
अंतगत सम; ट काँ =ट करण रोड व सी सी गटस
बांधकाम करणे (झ;डा चौक ते वरचा वाडा व यशवंत
साळुंखे यांचे घर, धनगाव आमणापूर रोड ते चंZकांत
साळंु खे घरापय/त एकूण 178 मी रोड व 220मी गटस).

01/03/2017

700000

मौजे येळावी ता.तासगाव िज. सांगल येथे 6ी.न ृ संह
मंFदराजवळ नरसोबा मंद र र,ता "ामपंचायती:या
खु^या जागेत पेBह ंग aलाँक बस&वणे(एकूण ]ेD
440चौ.मी.)

01/03/2017

397000

6ी. YFदप &व`याधर खोलकंु बे मु.पो. मालगांव, ता. मरज
िज. सांगल या अपंग BयGतीस Pतन चाक= मोटर
सायकल खरे द क?ण पुर&वणे

24/11/2017

72000

28/07/2017

699000

01/03/2017

1000000

30/03/2017

500000

30/03/2017

500000

02/05/2017

450000

05/05/2017

799000

18/03/2017

600000

01/03/2017

489000

01/03/2017

100000

01/03/2017

697000

18/03/2017

200000

08/06/2017

299000

01/03/2017

699000

बुधगाव ता. मरज िज. सांगल येथे वाड .3 मधील
"ामपंचायती:या मळकत .1221 म ये अXया सका
बांधकाम करणे
मौजे &वसापूर ता. तासगाव िज. सांगल येथे 6ी
_योPतबा मंद राजवळ "ामपंचायत मालक=:या
मालम3ता .2420(तासगाव र,ता)म ये अXया सका
बांधकाम करणे
मौजे राडेवाडी(संतगाव) ता. पलस
ु िज. सांगल येथील
िज.प.Yाथ मक शाळे समोर ल "ामपंचायती:या खु^या
जागेत पेBह ंग aलॉक बस&वणे.(एकूण अंतर 48मी)
मौजे आमणापूर ता. पलूस िज. सांगल येथे 6ी शदोबा
मंद र समोर ल "ामपंचायती:या मालक=:या मळकत
.917 खु^या जागेम ये अXया सका बांधकाम करणे
मौजे गोटे वाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथे
"ामपंचायती:या मळकत .411 खु^या जागेत
पेBह ंग aलॉक बस&वणे
मौजे गुगवाड ता. जत िज.सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=चे मालम3ता .5अ म ये अि,त3वात
असले^या सामािजक सभागह
ृ ाभोवती संर]क भंत
बांधकाम करणे.
शेटफळे ता. आटपाडी िज. सांगल येथे "ामपंचायत ते
पोपट सब
ु राव गायकवाड यांचे घरापय/त र,ता
काँ =ट करण करणे
मौजे Fदघंची (काटकर व,ती) ता. आटपाडी िज. सांगल
येथील "ामपंचायत मालक=:या ख^
ु या मालम3ता
रिज,टर .3101 जागेत वाचनालय इमारत बांधकाम
करणे
मौजे योगेवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथील िज.प.
शाळे :या खु^या जागेत पेBह ंग aलॉक बस&वणे
मौजे योगेवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथील
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .252 (बाबासाहे ब
माने घर ते मा?ती मंद रर,ता) खु^या जागेत
Bयायामशाळा इमारत बांधकाम करणे
मौजे गौरगांव ता. तासगाव िज. सांगल येथील
"ामपंचायत ह`यीत &पVया:या पाVयाची पाईप लाईन
करणे
मौजे कवठे एकंद ता. तासगाव िज. सांगल येथे
पाVया:या टाक=जवळील गणपती मंद रसमोर ल
"ामपंचायती:या खु^या जागेत वाचनालय (पDाशेड)
बांधकाम करणे
तुरची ता. तासगाव िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मळकत .2111 खु^या जागेत
Bयायामशाळा बांधकाम करणे

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

संदरू

जत

कामाचे नांव
मौजे संदरू ता.जत िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मळकत .185 म ये वाचनालय इमारत
बांधकाम करणे.
छDपती कला,A डा, सां,कृPतक व बहुउ`ये शय सं,था
ल. Hचंचणी (अं) ता. कडेगाव िज. सांगल येथे Bयायाम
साFह3य पुर&वणे.
मौजे जायगBहाण ता. कवठे महांकाळ िज. सांगल येथील
"ामपंचायती:या मळकत .41/1 म ये Bयायामशाळा
बांधणे
मौजे बोरगाव ता. कवठे महांकाळ िज. सांगल येथील
"ामीण माग बोरगाव दे शंग र,ता ते राqC य
महामाग 166 मागO अमराईनगर र,ता खडीकरण व
डांबर करण करणे
मौजे मांजडO ता. तासगाव िज.सांगल येथे मांजडO ते
दे शमुख व,ती/कलाhपा मळा र,ता खडीकरण व
डांबर करण करणे. (अंतर 210 मी)

.मा. दनांक

.मा. र कम

21/08/2017

1000000

20/12/2017

300000

13/07/3816

700000

19/07/2017

1000000

15/04/2017

500000

15/04/2017

700000

20/12/2017

300000

08/06/2017

199000

209 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

210 2016-17

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

Hचंचणी (अं.)

कडेगांव

211 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

जायगBहाण

कवठे
महांकाळ

212 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बोरगाव

कवठे
महांकाळ

213 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मांजडO

तासगांव

214 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मांजडO

तासगांव

215 2016-17

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

एरं डोल

मरज

216 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

येळावी

तासगांव

217 2016-17

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

nबरणवाडी

तासगांव

मौजे nबरणवाडी ता. तासगाव िज. सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या &वंधन &वह र वर सावजPनक
पाणी पुरवrयाकर ता &व`यत
ु पंप बस&वणे.

29/05/2017

59000

मादळमठ
ु s

खानापूर

मौजे मादळमठ
ु s ता. खानापुर िज. सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=चे सावजPनक अंतगत र,ते
करणे.("ामपंचायत कायालय ते &वठोबा मारोती Pनकम
यांचे घरापयत एकूण अंतर 160 मी)

08/06/2017

686000

का. अ. सा. बां.(प.),
218 2016-17
सांगल .

मौजे मांजडO ता. तासगाव िज.सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मालम3ता .711अ व,तीभाग येथे खु^या
जागेवर वाचनालय इमारत बांधकाम करणे.
एरं डोल ता. मरज िज.सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या Bयायामशाळे स Bयायाम साFह3य पुर&वणे
येळावी ता.तासगाव िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या 1.जांभळी मळा(कॅनॉल) र,ता मुरमीकरण
करणे 2.सय
ु वंशी व,ती ते बांबवडे र,ता मरु मीकरण
करणे

219 2016-17

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

सोहोल

कडेगांव

शौय बहुउ`ये शय सेवाभावी सं,था, सोहोल ता. कडेगाव
िज. सांगल या सं,थेस BयायामसाFह3य पुरवठा करणे

02/05/2017

300000

220 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कचरे वाडी

तासगांव

मौजे कचरे वाडी ता. तासगाव िज.सांगल येथे
"ामपंचायत मालक=:या मालम3ता .145 व,तीभाग
येथे खु^या जागेवर Bयायामशाळा बांधकाम करणे.

15/04/2017

699000

&वसापूर

तासगांव

6ी. गौतम पांडुरं ग सगरे मु.पो. &वसापुर ता. तासगाव या
अपंग BयGतीला तीन चाक= मोटार सायकल दे णे.

24/11/2017

72000

िज^हा
समाजक^याण
221 2016-17
अHधकार , िज. प.
सांगल
222 2016-17

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

कवठे एकंद

तासगांव

मौजे कवठे एकंद ता. तासगाव िज. सांगल येथील
"ामपंचायत मालक=:या मळकत .20/0 मह ल
Bयायाम शाळे स Bयायाम साFह3य पुरवठा करणे.

28/07/2017

150000

223 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Hचंचणी

तासगांव

मौजे Hचंचणी ता.तासगांव िज.सांगल येथील गणेशवाडी
21/08/2017
येथे र,ता खडीकरण करणे (अनस
ू च
ू ीत जाती/जमाती)

500000

224 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Hचंचणी

तासगांव

225 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.), पुणद फाटा
सांगल .
इ.10 Fठकाणे

तासगांव

226 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावडO इ.09
Fठकाणे

तासगांव

227 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

पुणद तफO
वाळवा

पलूस

228 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नागराळे

पलूस

मौजे Hचंचणी ता.तासगांव िज.सांगल येथील &व.स. पागे
हाय,कूल ते वानारवाडा र,ता खडीकरण करणे.
(अनूसूचीत जाती/जमाती)
पुणद फाटा, नवी डोलM, खज
ु गांव, ब,तवडे फाट ,
वायफळे , मांजडO, धामणी, वाघापूर, सावळज फाट ,
लोकरे वाडी, ता. तासगाव िज. सांगल या 10 Fठकाणी
एस.ट .&पकअप शेडचे बांधकाम करणे.
सावडO फुटाका घाणा, गBहाण, उपळावी, तासगाव
,टोअरे ज, योगेवाडी माळ, Hचंचणी य^लमा मंद र, पाचवा
मैल, तासगाव कारखाना, तासगाव कॉलेज, ता. तासगाव
िज. सांगल या 09 Fठकाणी एस.ट .&पकअप शेडचे
बांधकाम करणे.
मौजे पुणद तफO वाळवा ता.पलस
ू िज. सांगल येथे
"ामपंचायत समोर ल र,ता काँ =ट करण करणे व
पाथवे बांधणे. ("ामपंचायत मळकत .1025) (एकूण
अंतर 40 मी)
मौजे नागराळे ता.पलूस िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मालम3ता .1116 खु^या जागेवर
अXया सका बांधकाम करणे.

21/08/2017

500000

02/05/2017

248000

02/05/2017

224000

05/05/2017

500000

05/05/2017

600000

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

मरज

मरज

229 2016-17

का. अ. "ा.पा.पु.
िज. प. सांगल

230 2016-17

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

माडmयाळ

जत

231 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

माळे वाडी

आटपाडी

232 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कडेपूर

कडेगांव

233 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कडेगाव

कडेगांव

234 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.), मानेवाडी इ
सांगल .
04 Fठकाणे

आटपाडी

235 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

घेाट (बु.)

खानापूर

236 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

वायफळे

तासगांव

237 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

स दे वाडी

तासगांव

238 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

स दे वाडी

तासगांव

239 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मतकुणक=

तासगांव

240 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कुमठे

तासगांव

241 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कुमठे

तासगांव

242 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

लंब

तासगांव

243 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

लंब

तासगांव

244 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सांगल

मरज

245 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

खज
ु गाव

तासगांव

246 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

तासगांव

तासगांव

247 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बुलM

पलूस

248 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पानमळे वाडी

तासगांव

उपळावी

तासगांव

उपळावी

तासगांव

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
250 2016-17
िज. प. सांगल
249 2016-17

251 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

बेडग

मरज

252 2016-17

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

खंडेराजूर

मरज

कामाचे नांव

.मा. दनांक

मरज ता. मरज िज.सांगल येथील Y स द हजरत पीर
शमना मरसाहे ब दगाह Fठकाणी सावजPनक &पVया:या 05/05/2017
पाVया:या सु&वधेकर ता वॉटर ए.ट .एम. बस&वणे.
माडmयाळ ता. जत िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या Bयायामशाळे स Bयायाम साFह3य पुरवठा
करणे.
माळे वाडी ता.आटपाडी िज. सांगल येथे "ामपंचायत
मालक=:या मळकत .185/4 सावजPनक जागेवर
अXया सका बांधकाम करणे.

.मा. र कम
327000

05/05/2017

300000

19/06/2017

400000

कडेपूर ते महादे व र,ता खडीकरण व मरु मीकरण करणे. 19/07/2017

500000

कडेगाव ता.कडेगाव िज. सांगल येथे कडेगाव तह सल
कायालय ते कडेपूर कॉलेज (ग?ड व,ती) र,ता द?
ु ,ती
करणे.
सांगल िज^हयातील आटपाडी तालुGयाम ये मानेवाडी,
&वkलापूर, उं बरगाव गणपती फाटा 1 व उं बरगाव
गणपती फाटा 2 या 04 Fठकाणी सावजPनक र,3यावर
एस.ट . &पकशेड बांधणे.
मौजे घोट (बु.) ता.खानापुर िज. सांगल येथे अंतगत
आर.सी.सी. गटस बांधकाम करणे. (6ी.आhपासो शंकर
जाधव यांचे घर ते घनकचरा टाक=पय/त एकूण अंतर
240 मी.)
मु.पो.वायफळे ता.तासगाव िज.सांगल येथील भाhपा
मळा येथील र,ता खडीकरण व डांबर करण करणे.
मौजे स दे वाडी ता.तासगाव िज. सांगल येथील
ताईआई मंद रासमोर ल "ामपंचायती:या मळकत
.756/ब म ये अXया सका बांधकाम करणे.
मौजे स दे वाडी ता.तासगाव िज. सांगल येथील
संभाअVणावाडा ते शवाजी चौक र,ता काँ =ट करण
करणे.
मौजे मतकुणक= ता.तासगाव िज.सांगल येथील
हर जन व,तीम ये "ामपंचायती:या मळकत .257
म ये अXया सका बांधकाम करणे.
मौजे कुमठे ता. तासगाव िज. सांगल येथील
"ामपंचायत मालक=:या खु^या जागेत मालम3ता
.1238 म ये अXया सका बांधकाम करणे
मौजे कुमठे ता. तासगाव िज. सांगल येथील येथील
अंतगत र,ते कॉAं ट करण करणे
मौजे लंब ता.तासगाव िज.सांगल येथील येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत स.स. नं.135 म ये
पेBह ंग aलाँक बस&वणे.
मौजे लंब ता.तासगाव िज.सांगल येथील मदनेव,ती
येथे "ामपंचायत मालक=:या मळकत .298 म ये
पोल-लाईट व ,C ट लाईट बस&वणे.
सांगल मरज कुपवाड &व,तार त हtीतील
सी.स.न.9134 येथे Bयायामशाळा बांधणे.
खुजगाव ता.तासगाव येथील वाड .03 मधील पीर
दे व,थान मागे "ामपंचायत मालक=:या ख^
ु या जागेत
पेBह ंग aलाँक बस&वणे.
तासगाव येथील नगरपा लका हtीतील दग
ु ामाता
मंFदरासमोर ल नगरपाल के:या जागेतील सामाजीक
सभागह
ृ ाभोवती पेिBहं ग aलॉक बस&वणे व वॉल
कपाऊंड बस&वणे.
मौजे बुलM ता.पलस
ू िज.सांगल येथील "ामपंचायत
हtीतील अंतगत र,ते कॉ ं =ट करण करणे
मौजे पानमळे वाडी, ता.तासगाव िज.सांगल येथील
य^ल0मा मंFदरासमोर ल "ामपंचायत मालक=:या
मळकत .28 म ये अXया सका बांधणे
उपळावी ता.तासगाव येथील मेन रोड चौक ते हनुमान
डेअर पयतचा र,ता कॉ =ट करण करणे.
उपळावी ता.तासगाव येथील अ?ण पवार ते वसंत
दे साई पयतचा र,ता कॉ =ट करण करणे.
बेडग ता. मरज येथील गावठाणम ये "ामपंचायत
मालक=:या जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (अनूसूचीत
जाती/जमाती)
खंडेराजूर ता. मरज येथे अंतगत र,ते करणे.

19/07/2017

500000

08/06/2017

109000

19/06/2016

700000

19/06/2017

999000

21/08/2017

500000

21/08/2017

495000

21/08/2017

500000

08/08/2017

500000

08/08/2017

997000

21/08/2017

200000

21/08/2017

186000

19/07/2017

500000

19/07/2017

299000

08/08/2017

987000

08/08/2017

1000000

08/08/2017

600000

01/09/2017

299000

01/09/2017

299000

01/09/2017

499000

01/09/2017

400000

अ.

.

वष

253 2016-17

यं णा
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
255 2016-17
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
256 2016-17
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
257 2016-17
िज. प. सांगल
254 2016-17

गावाचे नाव

तालुका

लंगणूर

मरज

बोलवाड

मरज

खटाव

मरज

सलगरे

मरज

स दे वाडी
(खण)

मरज

258 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Fदघंची

आटपाडी

259 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

शेटफळे

आटपाडी

260 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

&पंपर बुZक
ु

आटपाडी

261 2016-17
262 2016-17
263 2016-17
264 2016-17
265 2016-17

266 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
पारे करवाडी
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
रे णावी
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
आटपाडी
सांगल .
काय. अ भ. सा.
ढालगांव
बां. मरज
श]णाHधकार
माळीनगर,
(Yाथ.), िज^हा
सावळज
पWरषद, सांगल .
श]णाHधकार
बसवे8वरनगर
(Yाथ.), िज^हा
, सावळज
पWरषद, सांगल .

267 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

268 2016-17
269 2016-17

आटपाडी
खानापूर
आटपाडी
कवठे
महांकाळ
तासगांव
तासगांव

तुंग

मरज

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

j0हनाळ

पलस
ू

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Hचंचणी

तासगांव

बसरगी

जत

खंडणाळ

जत

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
271 2016-17
बां. मरज
270 2016-17

272 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बोरगांव

कवठे
महांकाळ

273 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

रांजणी

कवठे
महांकाळ

274 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आगळगांव

कवठे
महांकाळ

275 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अंकलगी

जत

276 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

गुगवाड

जत

277 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कोसार

जत

278 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कोणीकुणूर

जत

279 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अंकलखोप

पलूस

280 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

भलवडी

पलूस

कामाचे नांव

.मा. दनांक

.मा. र कम

01/09/2017

700000

01/09/2017

499000

01/09/2017

500000

01/09/2017

499000

01/09/2017

399000

01/09/2017

496000

01/09/2017

895000

01/09/2017

690000

01/09/2017

280000

16/11/2017

500000

16/11/2017

500000

15/01/2018

999000

15/02/2018

47000

15/02/2018

47000

30/05/2018

698000

26/06/2018

200000

30/05/2018

498000

13/02/2019

500000

13/02/2019

500000

13/02/2019

297000

13/02/2019

297000

13/02/2019

298000

19/01/2019

500000

गुगवाड, ता.जत येथील मागासवग\य समाज व,तीम ये
12/12/2018
अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बसवणे (2016-17)

500000

लंगणूर ता. मरज येथे "ामपंचायत मालक=:या खु^या
जागेत अXया सका बांधणे. (&वkल मंFदर समोर)
बोलवाड ता. मरज येथील गावठाणातील र,ते
कॉ ं =ट करण करणे.
खटाव ता. मरज येथे "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सोमे8वर दे वालयासमोर Bयायामशाळा बांधणे.
सलगरे ता. मरज येथे अंतगत र,ते व आर. सी. सी.
गटर करणे.
स दे वाडी (खण) ता. मरज येथील अंतगत र,ते
कॉ ं =ट करण करणे.
Fदघंची ता. आटपाडी िज. सांगल येथील मातंग समाज
मंFदरासमोर ल "ामपंचायत मालक=:या जागेत पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे. (अनस
ू च
ू ीत जाती/जमाती)
ग. Fद. माडगूळकर ,मारक शेटफळे ता.आटपाडी,
िज.सांगल येथील अXया सकेला कंपाऊंड करणे
&पंपर बुZक
ु ता.आटपाडी िज. सांगल येथे खंडोबा
मंFदराजवळ "ापंचायत मालक=:या सावजPनक जागेवर
सभामंडप बांधकाम करणे.
पारे करवाडी ता. आटपाडी िज. सांगल येथील चौकातील
जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
मौजे रे णावी, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील रे वण सt
मंFदरासमोर ल र,ता डांबर करण करणे.
आटपाडी तेथील आटपाडी ते कोळे कर मळा पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे
ढालगांव, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथे अंतगत
र,ता कॉAं ट करण करणे.
िज. प. शाळा माळीनगर, सावळज, ता तासगांव,
िज.सांगल येथे 1 संगणक संच पुर&वणे. (1 (संगणक) X
0.47 (Aकं मत) = 0.47).
िज. प. शाळा बसवे8वरनगर, सावळज, ता तासगांव,
िज.सांगल येथे 1 संगणक संच पुर&वणे. (1 (संगणक) X
0.47 (Aकं मत) = 0.47).
मौ. तंग
ु , ता. मरज येथील मा?ती मंFदरा शेजार ल
"ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
j0हनाळ, ता.पलूस, िज.सांगल येथील "ामपंचायतीस
Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
Hचंचणी, ता.तासगांव येथील माळीनगर येथे खंडोबा
मंद राजवळ "ामपंचायत मालक=:या मळकत .1520
म ये सावजPनक वाचनालय बांधणे.
बसरगी, ता.जत, िज.सांगल येथील मागासवग\य
समाजव,तीम ये ,मशानभूमी बांधकाम करणे. (SC
खंडणाळ ता.जत, िज.सांगल येथील मागासवग\य
समाज व,तीम ये पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
बोरगांव, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
द लतव,तीमधील मराठs शाळे म ये पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे. (SC)
रांजणी, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील बेघर
वसाहत (द लतव,ती) येथील र,ते कॉAं ट करण करणे.
(SC)
आगळगांव, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
द लतव,तीमधील अंतगत गटर बांधकाम करणे. (SC)
अंकलगी, ता.जत येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2016-17)

कोसार , ता.जत येथे मागासवग\य समाज व,तीम ये
सां,कृतीक भवन बांधणे. (2016-17)
कोणीकुणूर, ता.जत येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बसवणे
(2016-17)
अंकलखोप, ता.पलूस येथे मागासवग\य समाज
व,तीम ये सां,कृतीक भवन बांधणे. (2016-17)
भलवडी (पंच शल नगर), ता.पलूस येथील
मागासवग\य समाज व,तीम ये अंतगत र,3यावर
पेिBहं ग aलॉक बसवणे (2016-17)

12/12/2018

500000

12/12/2018

500000

22/10/2018

500000

20/09/2018

500000

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

281 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

दpयार

पलूस

282 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सांडगेवाडी

पलूस

283 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कानरवाडी

कडेगांव

284 2016-17

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

तडसर

कडेगांव

285 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

शाहूनगर

आटपाडी

286 2016-17

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

शरगांव (क)

तासगांव

शेटफळे

आटपाडी

Pनगडी बु.

जत

सोdयाळ

जत

नांZे

मरज

साळ शंगे

खानापूर

Fहंगणगांव

कवठे
महांकाळ

287 2016-17
288 2016-17
289 2016-17
290 2016-17
291 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
श]णाHधकार
(मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

श]णाHधकार
292 2017-18 (मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .
293 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पेड

तासगांव

294 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

आळसंद

खानापूर

295 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Fहंगणगादे

खानापूर

कुलM

खानापूर

नेह?नगर

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
297 2017-18
सांगल .
296 2017-18

298 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Pनमणी

तासगांव

299 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

बुधगांव

मरज

300 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

पाटगांव

मरज

301 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सोरडी

जत

302 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

लवंगा

जत

303 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कागनर

जत

304 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

उटगी

जत

305 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

करोल एम

मरज

कामाचे नांव
.मा. दनांक
दpयार , ता.पलूस येथील मागासवग\य समाज
20/09/2018
व,तीम ये अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बसवणे
(2016-17)
सांडगेवाडी, ता.पलूस येथील मागासवग\य समाज
13/10/20018
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2016-17)
काdहरवाडी, ता.कडेगांव येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते क A ट करण करणे. (2016- 13/10/20018
17)
तडसर, ता.कडेगांव येथील मागासवग\य समाज
12/12/2018
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2016-17)
शाहूनगर, आटपाडी येथील मागासवग\य समाज
22/10/2018
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2016-17)
शरगांव (क), ता.तासगांव येथील मागासवग\य समाज
20/09/2018
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2016-17)
शेटफळे , ता.आटपाडी येथील मागसवग\य समाज
20/09/2018
व,तीम ये अंतगत र,ते पेBह ंग aलॉक बसवणे
Pनगडी बु. ता.जत येथील "ामपंचायत हtीतील खु^या
29/12/2018
जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे.
सोdयाळ, ता.जत येथील राम लंग मंFदर समोर ल
29/12/2018
खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे.
मौजे नांZे ता. मरज येथील "ामपंचायत मळकत
29/12/2018
.2448 म ये संर]क भंत बांधणे.
dयु इंिmलश ,कूल साळ शंगे, ता.खानापूर, िज.सांगल
15/02/2018
येथे 1 संगणक संच पुर&वणे. (1 (संगणक) X 0.47
(Aकं मत) = 0.47).
6ी. ना. ता. सगरे &व`यालय, Fहंगणगांव, ता.कवठे
महांकाळ, िज.सांगल येथे 3 संगणक संच पुर&वणे. (3
15/02/2018
(संगणक) X 0.47 (Aकं मत) = 1.41) (1 (YोजेGटर) X
0.29 (Aकं मत) = 0.29).
पेड, ता.तासगांव येथील "ामपंचायत मालक=:या ख^
ु या
16/11/2017
जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे
आळसंद, ता.खानापूर येथील धनगरवाडा &वठोबा
16/11/2017
मंFदरसमोर ल मळकत .1748 मधील सावजनीक
खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे
Fहंगणगादे , ता.खानापूर येथील मळकत .143/1/2
16/11/2017
म ये ,मशानभूमीतील Pनवारा शेड बांधणे व पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे
कुलM, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
16/11/2017
कॉAं ट करण करणे
नेह?नगर, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील गावठाण
16/11/2017
अंतगत आर. सी.सी.गटरचे बांधकाम करणे
Pनमणी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील हनुमान मंFदर
व महादे व मंFदर पर सरातील "ामपंचायती:या ख^
ु या
जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे
बुधगांव, ता. मरज येथील ल9मीनगर वॉड .2 मधील
र,ते खडीकरण व डांबर करण करणे
पाटगांव, ता. मरज येथील "ामपंचायत मालक=:या
खु^या जागेत वाचनालय बांधणे (6ी. स दे 8वर
दे वालयासमोर)
सोरडी, ता.जत,िज.सांगल येथील "ामपंचायत
मालक=:या खु^या जागेत अXया सका बांधणे
(मरगुबाई मंFदरसमोर)
लवंगा, ता.जत,िज.सांगल येथील मलकार स द
दे वालयासमोर "ामपंचायत मालक=:या खु^या जागेत
अXया सका बांधणे
कागनर , ता.जत,िज.सांगल येथील लमाणतांडा येथे
"ामपंचायत मालक=:या खु^या जागेत अXया सका
बांधणे
उटगी, ता.जत, िज.सांगल येथे "ामपंचायत मळकत
.310/2 या खु^या जागेत सभामंडप बांधणे.
करोल एम, ता. मरज, िज.सांगल येथील द3तु सुतार
घर ते ओvयालगत:या ,मशानभूमी पय/तचा र,ता
खडीकरण व डांबर करण करणे

.मा. र कम
500000

487000

499000

500000

500000

500000
500000
700000
700000
700000
47000

170000

700000
600000

700000
500000
500000

16/11/2017

499000

16/11/2017

400000

16/11/2017

500000

06/12/2017

700000

06/12/2017

600000

06/12/2017

700000

06/12/2017

700000

06/12/2017

697000

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

306 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

भाळवणी

खानापूर

307 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बेडग

मरज

आमणापूर

पलूस

j0हनाळ

पलूस

वसगडे

पलस
ू

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
309 2017-18
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
310 2017-18
बां. मरज
308 2017-18

311 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बामणोल

मरज

312 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

सोनी

मरज

एरं डोल

मरज

भैरववाडी

तासगांव

िज^हा A
अHधकार
िज^हा A
314 2017-18
अHधकार
313 2017-18

डा
सांगल
डा
सांगल

315 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नांZे

मरज

316 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नांZे

मरज

तासगांव

तासगांव

अHधqठाता,
शासक=य
317 2017-18 वैधक=य
महा&व`यालय,
मरज.
318 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

शवाजीनगर

कडेगांव

319 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

Pनगडी खु

जत

320 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

nबळूर

जत

321 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कुपवाड

मरज

322 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कुपवाड

मरज

323 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कुपवाड

मरज

324 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कुपवाड

मरज

325 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कुपवाड

मरज

326 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
खंबाळे (भा.)
सांगल .

श]णाHधकार
327 2017-18 (मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

खानापूर

भलवडी

पलूस

328 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

येळावी

तासगांव

329 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कंु डल

पलूस

कामाचे नांव
भाळवणी, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील मा?ती
मंFदरसमोर "ामपंचायत मालक=:या खु^या जागेत
सां,कृतीक भवन बांधणे
मौ. बेडग, ता, मरज, िज.सांगल येथील जुना आरग
र,ता (मरगई मंFदर ते गांव ओढा) लगत
आर.सी.सी.गटर बांधणे.
मौ. आमणापूर, ता.पलूस, िज.सांगल येथे बंFद,त
आर.सी.सी.गटर बांधकाम करणे.
मौ. j0हनाळ, ता.पलूस, िज.सांगल येथे सां,कृतीक
भवन बांधणे. (अनस
ु च
ू ीत जाती जमाती)
वसगडे, ता.पलूस, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे
मौ. बामणोल , ता. मरज, िज.सांगल येथे
"ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
मौ. सोनी, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे ऐवजी सोनी, ता. मरज, येथे nDमुत\
चौक ते "ामपंचायत चौक ते बाजारपेठ असे अंतगत
र,ते डांबर करण करणे.
एरं डोल , ता. मरज, िज.सांगल येथील "ामपंचायतीस
Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
मौ. भैरववाडी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायतीस Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
मौ. नांZे, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ता
गुमट पाट ल दध
ु सोसायट ते महावीर पाचारे
घरापय/तचा र,ता सुधारणा करणे.
मौ. नांZे, ता. मरज, िज.सांगल येथील "ामपंचायत
मालक=:या गट .669 मधील ख^
ु या जागेत
अXया सका बांधणे.
आरोmय श]ण पथक तासगांव, िज.सांगल येथील
शासक=य ?mणालयाम ये डायले सस म शन ॲरो
hलांटसह म शन उप^aध क?न दे णे.
मौ. शवाजीनगर, ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायत :या खु^या जागेत सा,कृतीक भवन
बांधणे.
मौ.Pनगडी खु. ता.जत, िज.सांगल येथील माxती
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सभामंडप बांधणे.
मौ.nबळूर ता.जत, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
खु^या जागेत अXया सका बांधणे.
कुपवाड, ता. मरज, िज.सांगल येथील माधवनगर र,ता
ते रे खा जाधव घर ते इ,Dीवाल भाभी घरापय/त
दy]णो3तर र,ता डांबर करण करणे
कुपवाड, ता. मरज, िज.सांगल येथील राजा पेठकर घर
ते अशोक फुलमाळी घरापय/त पूव पि8चम र,ता
मुरमीकरण करणे.
कुपवाड, ता. मरज, िज.सांगल येथील वाड . 5 मधील
Yकाशनगर ग^ल नं.1 मधील चांद पठाण घर ते
शवमंFदर कडे जाणारा र,ता मुरमीकरण करणे.
कुपवाड, ता. मरज, िज.सांगल कंजारभाट येथील
सुतारव,ती येथे दy]णो3तर र,3या:या बाजूने गटर
करणे.
कुपवाड, ता. मरज, िज.सांगल कंजारभाट येथील
शवनेर नगर येथे Fहरे मठ ग^ल त गटर करणे.
मौ.खंबाळे (भा.), ता.खानापूर, िज.सांगल येथील माxती
मंFदरापासून उ3तरबाजूला दशरथ ई8वरा सुवO यां:या
घरापय/तचा र,ता कॉAं ट करण करणे.
मौजे भलवडी, ता.पलूस, िज.सांगल येथील भलवडी
श]ण सं,थेस &व`याथ\ वाचनालयासाठs पु,तके दे णे.
मौजे येळावी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
कंु डल, ता.पलूस, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
खु^या जागेत सां,कृPतक भवन बांधणे.

.मा. दनांक

.मा. र कम

06/12/2017

999000

20/12/2017

499000

20/12/2017

500000

20/12/2017

500000

20/12/2017

698000

20/12/2017

612000

08/03/2019

699000

20/12/2017

300000

20/12/2017

150000

28/12/2017

600000

28/12/2017

457000

28/12/2017

748000

28/12/2017

700000

15/01/2018

500000

15/01/2018

1000000

15/01/2018

341000

15/01/2018

349000

15/01/2018

349000

15/01/2018

773000

15/01/2018

308000

15/01/2018

400000

29/01/2018

300000

29/01/2018

1000000

29/01/2018

700000

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

330 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

खोजानवाडी

जत

331 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अंकलखोप

पलूस

332 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

भलवडी

पलूस

333 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अ"ण
धुळगांव

कवठे
महांकाळ

334 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अ"ण
धुळगांव

कवठे
महांकाळ

335 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

भलवडी

पलूस

टाकळी

मरज

वoडी

मरज

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
337 2017-18
बां. मरज

336 2017-18

338 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Hचंचणी

तासगांव

339 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

तासगांव

तासगांव

मतकुणक=

तासगांव

मतकुणक=

तासगांव

नागाव (Pन)

तासगांव

श]णाHधकार
343 2017-18 (मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

तासगांव

तासगांव

श]णाHधकार
344 2017-18 (मा य.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

तासगांव

तासगांव

श]णाHधकार
345 2017-18 (Yाथ.), िज^हा
पWरषद, सांगल .

एरं डोल

मरज

346 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

nबसूर

मरज

347 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सांगल

मरज

348 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

नेलकरं जी

आटपाडी

349 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

तांदळगांव

खानापूर

350 2017-18

मl
ु याHधकार ,
नगरपWरषद &वटा

&वटा

खानापूर

351 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

भलवडी
,टे शन

पलूस

352 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

रायवाडी

कवठे
महांकाळ

353 2017-18

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

मणेराजुर

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
341 2017-18
सांगल .
का. अ. "ा.पा.पु.
342 2017-18
िज. प. सांगल
340 2017-18

कामाचे नांव
खोजानवाडी ता.जत िज.सांगल येथील बसवे8वर
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या मळकत .1 मधील
खु^या जागेत सां,कृPतक भवन बांधणे.
अंकलखोप, ता.पलूस, िज.सांगल येथील वसंत लhट
जवळील ,मशानभूमी सुधारणा करणे
भलवडी, ता.पलूस, िज.सांगल येथे ,वामी समथ
मठासमोर "ामपंचायती:या मळकत .1988/7 म ये
सां,कृPतक भवन बांधणे.
अ"ण धुळगांव, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
नेताजी साबळे ते अर&वंद भोसले यांचे घरापय/त:या
र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
अ"ण धुळगांव, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
नरसोबा दे वालय समोर ल "ामपंचायती:या ख^
ु या
जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.

.मा. दनांक

.मा. र कम

29/01/2018

700000

29/01/2018

500000

08/03/2019

499000

29/01/2018

800000

29/01/2018

700000

मौ. भलवडी, ता.पलूस, िज.सांगल येथे आVणा भाऊ
साठे समाजभवनाला "ामपंचायत मळकत .1985/3 29/01/2018
म ये संर]क कंपाउं ड बांधणे व सुशोभीकरण करणे(SC)

300000

मौजे टाकळी ता. मरज िज. सांगल येथील
"ामपंचायततील अंतगत र,ते कॉ =ट करण करणे.
मौ.वoडी ता. मरज येथील "ामपंचायतीत अंतगत र,ते
कॉ =ट करण करणे.
मौ. Hचंचणी, ता.तासगांव, िज.सांगल सट सवO नं
1577,1578,1579 आzण 1611 "ामपंचायती:या खु^या
जागेत कj,थानसाठs वॉल कंपाऊंड बांधणे.
तासगांव नगरपाल का हtीतील तासगांव-सांगल रोड
पासून 6ी.धारे 8वर को^ड ,टोअरे जकडे जाणारा र,ता
कॉAं ट करण करणे.
मतकुणक=, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील अंतगत आर.
सी. सी. गटर बांधकाम करणे.
मतकुणक=, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
कॉAं ट करण करणे.
नागांव Pनमणी, ता.तासगांव "ामपंचायत Fठकाणी
Water ATM बस&वणे.
साधना श]ण सं,थेचे जागत
ृ ी अ या&पका &व यालय,
तासगांव, ता. तासगांव, िज.सांगल या साधना श]ण
सं,थेस 3 संगणक संच पुर&वणे. (3 (संगणक) X 0.47
(Aकं मत) = 1.41).
जागत
ृ ी श]ण सं,था कुमठे संच लत तासगांव
हाय,कुल, तासगाव, बेलबाग तासगाव, या सं,थेस 2
संगणक संच पुर&वणे. (2(संगणक)X0.47(Aकं मत)=
0.94).
मौजे एरं डोल , ता. मरज, िज.सांगल येथील
िज^हापWरषद मुल ंची शाळा नं. 2 येथे 2 संगणक
पुर&वणे. (2 (संगणक) X 0.47 (Aकं मत) = 0.94).

29/01/2018

500000

29/01/2018

500000

29/01/2018

994000

29/01/2018

500000

29/01/2018

300000

29/01/2018

300000

29/01/2018

262000

15/02/2018

141000

15/02/2018

94000

15/02/2018

94000

nबसूर, ता. मरज येथील मळकत .264/2 या
15/02/2018
"ामपंचायती:या ख^
ु या जागेत सां,कृतीक भवण बांधणे
सांगल मरज कुपवाड &व,तार त हtीतील सी.स. नं.
9134 मधील अि,त3वातील इमारतीवर टॉयलेट aलॉक
व रे न हावOि,टं ग यंDणा बांधकाम करणे.
नेलकरं जी ता.आटपाडी िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या समोर ल "ामपंचायत मालक=:या
जागेत सां,कृPतक भवन बांधणे.
तांदळगांव ता.खानापूर, िज.सांगल येथे ,मशानभुमीस
संर]क भंत बांधणे ऐवजी तांदळगांव ता.खानापूर,
िज.सांगल येथे अंतगत गटर करणे.
&वटा नगरपWरषद &वटा, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील
सBहO नं.977/2 :या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे
भलवडी ,टे शन, ता.पलुस, िज.सांगल येथील खंडोबा
मंFदर पWरसरातील "ामपंचायती:या खु^या जागेत
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे
मौजे रायवाडी, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
"ामपंचायत कायालयासमोर ल खु^या जागेत ,टे ज
कbा बांधणे.
मौ.मणेराजुर , ता.तासगांव "ामपंचायती:या खु^या
जागेत गट नं.770 6ी.दरे 8वर मंFदर जवळ:या जागेत
Bयायाम शाळा बांधणे.

1039000

15/02/2018

698000

15/02/2018

997000

08/03/2019

400000

15/02/2018

1000000

14/03/2018

300000

14/03/2018

299000

14/03/2018

700000

अ.

यं णा
का. अ. "ा.पा.पु.
354 2017-18
िज. प. सांगल
.

वष

गावाचे नाव

तालुका

वासुंबे

तासगांव

355 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सांगल वाडी

मरज

356 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

येळावी

जत

357 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

जरं डी

तासगांव

358 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Pनमणी

तासगांव

359 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

धळ
ु गांव

तासगांव

360 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Fहवतड

आटपाडी

nबळूर

जत

भवग\

जत

बसग\

जत

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
362 2017-18
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
363 2017-18
बां. मरज
361 2017-18

364 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

हातनुर

तासगांव

365 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

कवठे एकंद

तासगांव

संख

जत

रामपूर

जत

खैराव

जत

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
367 2017-18
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
368 2017-18
बां. मरज
366 2017-18

369 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

वासुंबे

तासगांव

370 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावडO

तासगांव

371 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मणेराजुर

तासगांव

साळ शंगे

खानापूर

दे &वzखंडी

खानापूर

घानवड

खानापूर

Fदघंची

आटपाडी

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
373 2017-18
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
374 2017-18
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
375 2017-18
सांगल .
372 2017-18

376 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

टाकळी

मरज

377 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मरवाड

जत

378 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बुधगांव

मरज

खर शंग

कवठे
महांकाळ

वाळे zखंडी

जत

बनाळी

जत

अंकले

जत

काय. अ भ.
बां. मरज
काय. अ भ.
380 2017-18
बां. मरज
काय. अ भ.
381 2017-18
बां. मरज
काय. अ भ.
382 2017-18
बां. मरज

379 2017-18

सा.
सा.
सा.
सा.

कामाचे नांव
.मा. दनांक
मौजे वासुंबे, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द3तनगर व
22/03/2018
सर,वती नगर येथे पाईपलाईन करणे.
सांगल वाडी, ता. मरज,िज.सांगल येथील झाशी कॉलनी
व संभाजीनगर मधील र,ते डांबर करण करणे.
येळावी, ता.जत येथील &वkल मंFदरासमोर ल
"ामपंचायती:या मळकत .280/1 मधील ख^
ु या
जागेत सभामंडप बांधणे.
जरं डी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
हtीत पेBह ंग aलॉक बस&वणे.
Pनमणी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या हtीत नागंव र,ता ते गावातील वेस
पय/त पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
धुळगांव ता.तासगांव, िज.सांगल येथील मळकत . 6
मधील अXया सकेस कंपाऊंड वॉल बांधणे
Fहवतड, ता. आटपाडी येथील हणमंत iडगोळे यां:या
घरापासून ते "ामपंचायत पय/त व "ामपंचायत
पWरसराम ये पेिBहं ग aलॉक बसवणे
nबळूर, ता.जत, िज.सांगल येथील द लतव,तीमधील
अंतगत अंतगत र,ते कॉAं ट करण करणे. (SC)
भवग\, ता. जत, िज. सांगल येथील द लतव,ती म ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
बसग\, ता.जत, िज.सांगल येथील द लतव,ती म ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
मौजे हातनरू , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील मळकत
.588/2 :या खु^या जागेत (दल त व,ती)
,मशानभूमी बांधणे
कवठे एकंद, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील स{ाट
अशोक बौ द &वहारासमोर (दल त व,ती) पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे. (SC)
संख, ता. जत, िज. सांगल चमकार समाजामधील
द लतव,ती म ये पेिBहं ग aलॉक बस&वणे
रामपूर, ता.जत, िज.सांगल येथील द लत व,तीम ये
गटर बांधकाम करणे.
खैराव, ता.जत, िज.सांगल येथील द लत व,तीम ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
वासंब
ु े, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीतील
समाजमंFदरा:या बाजूस पेिBहं ग aलॉक बस&वणे व
गाडन सुशोभीकरण करणे.
सावडO, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीतील
अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
मणेराजूर , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
द लतव,तीतील अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
साळ शंगे, ता. खानापूर, िज. सांगल येथील द लतव,ती
मधील र,ता कॉ =ट करण करणे.
दे &वzखंडी, ता. खानापूर, िज. सांगल येथील
द लतव,तीमधील र,ता कॉ =ट करण करणे.
घानवड, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील ,मशानभूमी
सुधारणा करणे.
Fदघंची, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथे मागासवग\य
समाजव,तीम ये सां,कृतीक भवन बांधणे.
टाकळी ता. मरज येथील द लत व,ती मधील रामचंZ
राजमाने ते द पक दास यांचे घरापय/त पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
मरवाड, ता.जत िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
बुधगांव ता. मरज िज.सांगल येथे इंFदरानगर मधील
द लतव,ती मधील शाळे समोर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
खर शंग ता.कवठे महांकाळ येथील द लतव,ती मधील
अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
वाळे zखंडी ता.जत िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
बनाळी ता.जत िज.सांगल येथील मातंग समाज
द लतव,तीम ये पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
अंकले ता.जत िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
गटर बांधकाम बस&वणे.

.मा. र कम
700000

22/03/2018

592000

19/04/2018

500000

19/04/2018

495000

19/04/2018

250000

30/05/2018

200000

30/05/2018

500000

13/02/2019

299000

13/02/2019

299000

13/02/2019

299000

22/10/2018

499000

13/02/2019

299000

20/02/2019

299000

20/02/2019

299000

20/02/2019

299000

20/02/2019

299000

20/02/2019

300000

20/02/2019

300000

20/02/2019

300000

20/02/2019

299000

20/02/2019

300000

20/02/2019

500000

04/03/2019

300000

04/03/2019

300000

04/03/2019

300000

04/03/2019

298000

04/03/2019

299000

04/03/2019

299000

04/03/2019

300000

अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

383 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

कंु डल

पलूस

384 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

अप शंगे

कडेगांव

385 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नेवर

386 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आमरापूर

387 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

ढालगांव
(कदमवाडी)

388 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

सावळज

389 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

वाझर

390 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
खंबाळे (भा.)
सांगल .

391 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मच
ु ंड
ु ी

जत

392 2017-18

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

उमराणी

जत

393 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पेड

तासगांव

394 2017-18

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पाडळी

तासगांव

395 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

खरसुंडी

आटपाडी

396 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नेवर

कडेगांव

397 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

zखलारवाडी

जत

बेळंक=

मरज

कदमवाडी

मरज

जानरावाडी

मरज

संतोषवाडी

मरज

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
399 2018-19
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
400 2018-19
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
401 2018-19
िज. प. सांगल
398 2018-19

नेवर ता.कडेगांव िज.सांगल येथील द लतव,ती
अंतगत र,ते काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
आमरापूर ता.कडेगांव िज.सांगल येथील द लतव,ती
कडेगांव अंतगत र,ते काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
ढालगांव (कदमवाडी), ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल
कवठे
येथील nबरोबा मंFदर ड गर येथील "ामपंचायती:या
महांकाळ
खु^या जागेत सां,कृPतक भवन बांधणे.
सावळज ता.तासगांव िज.सांगल येथील
तासगांव द लतव,तीतील अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
वाझर ता.खानापूर येथील द लतव,ती म ये
खानापूर
,मशानभुमी करणे.
मौ.खंबाळे (भा.), ता. खानापूर, िज.सांगल येथील रमेश
खानापूर मोFहते यां:या घरापासून ते भगवान द3तब
ु ा सव
ु O
यां:या घरापय/तचा र,ता कॉAं ट करण करणे

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पुणद

तासगांव

403 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पुणद

तासगांव

404 2018-19

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

राजापूर

तासगांव

405 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

दे शंग

कवठे
महांकाळ

नेह?नगर

तासगांव

पुणद

तासगांव

पुजारवाडी
(Fदघंची)

आटपाडी

िज^हा A
अHधकार
िज^हा A
407 2018-19
अHधकार
408 2018-19

डा
सांगल
डा
सांगल

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

अप शंगे ता.कडेगांव िज.सांगल येथील द लतव,ती
अंतगत काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.

कडेगांव

402 2018-19

406 2018-19

कामाचे नांव
कंु डल ता.पलूस िज.सांगल येथील द लतव,तीमधील
सा&वDीबाई फुले अंगणवाडी समोर ल जागेत पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे.

मुचुंडी, ता.जत येथील मागासवग\य समाज व,तीम ये
अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे. (2017-18)
उमराणी, ता.जत येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते, गटार क A ट करण करणे.
(2017-18)
पेड, ता.तासगांव येथील मागासवग\य समाज
व,तीम ये अंतगत र,ते क A ट करण करणे व
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (2017-18)
पाडळी, ता.तासगांव, िज.सागल येथील अंतगत र,ते
करणे.
खरसुंडी, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या हtीत 6ी. स दनाथ मंFदर ते एस. ट .
,ट| ड पय/त पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
नेवर , ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
खु^या जागेतील महादे व मंFदर पWरसराम ये पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे. (2017-18)
मौ. zखलारवाडी, ता.जत, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे. (2017-18)
बेळंक=, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते करणे
व आर. सी. सी. गटर बांधणे
कदमवाडी, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
करणे व गटार बांधणे.
जानरावाडी, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
कॉ ं =ट करण करणे.
संतोषवाडी, ता. मरज, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
कॉ ं =ट करण करणे.
पुणद , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द3ताDय अHधक
पाट ल यां:या घरापासून ते शंकर नाना पाट ल यां:या
घरापय/त पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
पुणद , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील उ^हास जगdनाथ
पाट ल यां:या घरापासून ते गावंदर &वFहर पय/त
पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
राजापूर, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील "ामपंचायतीस
Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
दे शंग, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील गुंडीबुवा
महाराज मठासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृPतक भवन बांधणे.
मौजे नेह?नगर, ता.तासगाव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायतीस Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
मौजे पुणद , ता.तासगाव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायतीस Bयायाम साFह3य पुर&वणे
मौ. पुजारवाडी (Fदघंची), ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील
मळकत .461 या "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृPतक भवन बांधणे.

.मा. दनांक

.मा. र कम

04/03/2019

300000

04/03/2019

300000

04/03/2019

300000

04/03/2019

300000

04/03/2019

999000

04/03/2019

300000

04/03/2019

299000

30/05/2018

200000

12/12/2018

500000

12/12/2018

500000

20/09/2018

500000

29/12/2018

500000

22/03/2018

800000

30/05/2018

300000

30/05/2018

500000

26/06/2018

500000

26/06/2018

500000

26/06/2018

700000

26/06/2018

1000000

26/06/2018

300000

26/06/2018

300000

26/06/2018

200000

21/08/2018

1400000

22/10/2018

150000

22/10/2018

200000

07/07/2018

999000

अ.

यं णा
गावाचे नाव
का. अ. सा. बां.(प.),
409 2018-19
बलवडी (भा)
सांगल .
का. अ. इ. व द.
वाझर
410 2018-19
िज. प. सांगल
.

वष

411 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

काय. अ भ. सा.
412 2018-19
बां. मरज

413 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
काय. अ भ. सा.
415 2018-19
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
416 2018-19
बां. मरज

414 2018-19

417 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

418 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

का. अ. सा. बां.(प.),
419 2018-19
सांगल .

420 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
422 2018-19
बां. मरज
का. अ. इ. व द.
423 2018-19
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
424 2018-19
िज. प. सांगल

421 2018-19

तालुका

कामाचे नांव
.मा. दनांक
मौ. बलवडी (भा), ता.खानापूर, िज.सांगल येथील अंतगत
खानापूर
22/10/2018
सव र,ते कॉAं ट करण / डांबर करण करणे
वाझर, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
खानापूर
12/12/2018
ख^
ु या जागेत सभामंडप बांधणे

999000

कवठे एकंद

तासगांव

ढालगांव

कवठे
महांकाळ

ढालगांव, ता. कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील जोतीबा
मंFदर घोदे दे साई व,ती द3तनगर येथील
"ामपंचायती:या ख^
ु या जागेत गट. नं. 839 येथे
अXया सका बांधणे

22/10/2018

700000

कुमठे

तासगांव

कुमठे , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील "ामपांचायती:या
22/10/2018
ख^
ु या जागेत ( मळकत .1236) Bयायामशाळा बांधणे

699000

माहूल

खानापूर

Fहंगणगांव

कडेगांव

आमरापूर

कडेगांव

हर पूर

मरज

कवठे एकंद

तासगांव

22/10/2018

700000

माहुल , ता.खानपूर येथील गट नं.100मधील
22/10/2018
,मशानभूमीस वॉल कंपउं ड बांधणे
Fहंगणगंव jु. ता.कडेगंव येथील अंतगत र,ते
22/10/2018
कॉAं ट करण करणे
आमरापूर, ता.कडेगांव येथील अंतगत र,ते खडीकरण व
22/10/2018
डांबर करण करणे
हर पूर, ता. मरज येथील गट नं.2736 म ये वीर शवा
का शद YPतqठाण, सांगल येथील C,ट:या
07/07/2018
इमारतीवर ल 1 ^या मज^यावर सां,कृतीक भवन
बांधणे
कवठे एकंद ता.तासगाव येथील "ामपंचायत मळकत
13/10/2018
नं.2177 म ये वाचनालय बांधणे.

249000
500000
900000

1000000

1049000

शेटफळे

आटपाडी

शेटफळे , ता.आटपाडी येथील वासुदेव मंFदरासमोर ल
"ामपंचायती:या खु ्^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे हे काम बदलून शेटफळे , ता.आटपाडी येथील गट
नं. 478 म ये सां,कृतीक भवन बांधणे हे काम Fदले

12/12/2018

700000

चुडेzखंडी

कवठे
महांकाळ

चुडेzखंडी, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल बंडगर मळा
07/07/2018
येथील "ामपंचायती:या खु^या जागेत सभामंडप बांधणे.

498000

Pनमज

कवठे
महांकाळ

भोसे

मरज

कुमठे

तासगांव

हातनोल

तासगांव

Pनमज, ता.कवठे महांकाळ येथील "ामपंचायती:या
खु^या जागेत सभामंडप बांधणे.
भोसे, ता. मरज, िज.सांगल येथील गांधी चौक
डांबर करण व सु ्शोभीकरण करणे
कुमठे , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
हाय मा,ट पोल बस&वणे.
हातनोल ,पाडळी ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
द लतव,तीम ये हाय मा,ट पोल बस&वणे.
सावळज ता.तासगांव िज.सांगल येथील आंबेडकर नगर
येथील द लतव,तीम ये "ामपंचायती:या खु^या
जागेत बहुउtे शय सभागह
ृ बांधणे.
ल9मीनगर (नरवाड), ता. मरज, िज. सांगल येथील
द लत व,ती येथील Fहंदमाता चौकाम ये पेिBहं ग
aलॉक बस&वणे.
बेडग, ता. मरज, िज. सांगल येथील द लत व,ती मातंग
समाजासाठs "ामपंचायती:या खु^या जागेत (10X10)
सभामंडप बांधणे.
मौ. डोलM, ता.जत येथील "ामपंचायत मळकत .6
म ये सां,कृतीक भवन बांधणे.

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

सावळज

तासगांव

426 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

ल9मीनगर
(नरवाड)

मरज

427 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बेडग

मरज

428 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

डोलM

जत

429 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

zखलारवाडी

जत

430 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

पांढरे वाडी

जत

कावO

खानापूर

म; गणवाडी

खानापूर

नागठाणे

पलूस

मणेराजुर

तासगांव

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
432 2018-19
सांगल .
काय. अ भ. सा.
433 2018-19
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
434 2018-19
सांगल .

500000

मौजे कवठे एकंद ता.तासगाव येथे 6ी1008 पा8वनाथ
िजन मंFदर समोर ल खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे हे काम रt क?न 3याऐवजी कवठे एकंद
ता.तासगाव येथील "ामपंचायत मळकत .181 म ये
सां,कृतीक भवन बांधणे x.7 लाख

425 2018-19

431 2018-19

.मा. र कम

zखलारवाडी, ता.जत, ओलेकर व,ती येथील "ामपंचायत
हtीतील खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे.
पांढरे वाडी, ता.जत िज.सांगल मानवर व,ती येथील
"ामपंचायत हtीतील खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
कावO, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील आंतगत र,ते
कॉAं ट ण करणे व गटर बांधकाम करणे
म; गणवाडी, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील गणेश चौक
येथे पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
नागठाणे, ता.पलूस, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे
मणेराजुर , ता.तासगांव येथील "ामपचायत मळकात
नं.4305 म ये ,मशानभूमी बांधणे

07/07/2018

498000

12/12/2018

1450000

04/03/2019

297000

04/03/2019

297000

04/03/2019

1500000

04/03/2019

300000

04/03/2019

299000

12/12/2018

700000

12/12/2018

700000

12/12/2018

700000

14/11/2018

500000

20/09/2018

500000

06/09/2018

1000000

12/12/2018

549000

अ.

.

वष

435 2018-19
436 2018-19
437 2018-19
438 2018-19
439 2018-19
440 2018-19
441 2018-19

यं णा
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

गावाचे नाव

तालुका

गुळवंची

जत

आंबेवाडी

आटपाडी

आंबेवाडी

आटपाडी

पांढरे वाडी

जत

खटाव

मरज

शेरेवाडी

आटपाडी

स दे वाडी

तासगांव

442 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

बोरगांव

कवठे
महांकाळ

443 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मोटे वाडी

जत

444 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

बामणी

खानापूर

445 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

आटपाडी

आटपाडी

446 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

ब बेवाडी

आटपाडी

बनपुर

आटपाडी

हातनोल

तासगांव

धामणी

तासगांव

Hचकलहोळ

खानापूर

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. सा. बां.(प.),
448 2018-19 (&व`युत &वभाग)
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
449 2018-19
सांगल .
447 2018-19

450 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

451 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

आटपाडी

आटपाडी

452 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

Hचंचणी

तासगांव

453 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मटक=

आटपाडी

454 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

घरPनक=

आटपाडी

455 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बसरगी

जत

456 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

जुळेवाडी

तासगांव

457 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

शेगांव

जत

458 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सांगल

मरज

459 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

बसाhपाची
वाडी

कवठे
महांकाळ

कामाचे नांव
गुळवंची, ता.जत येथील "ामपंचायती:या मळकत
.29 मधील खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे
आंबेवाडी, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील वाड .1
अंतगत र,ता सम; ट कॉAं ट करण करणे
आंबेवाडी, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील वाड .3
अंतगत र,ता सम; ट कॉAं ट करण करणे
पांढरे वाडी, ता.जत येथील "ामपंचायती:या मळकत
.236 म ये खु^या जागेत सभामंडप बांधणे
खटाव, ता. मरज येथील "ामपंचायती:या मळकत
.1193 म ये ख^
ु या जागेत सभामंडप बांधणे
शेरेवाडी, ता.आटपाडी येथील "ामपंचायती:या मळकत
.2 म ये खु^या जागेत सभामंडप बांधणे
स दे वाडी, ता.तासगांव येथील चBहाण व,ती ते
गणेशनगर र,ता कॉAं ट करण करणे
बोरगांव, ता.कवठे महांकाळ येथील नंद वाले व,ती येथे
"ामपंचायतीची खल
जागा गट. .846 येथे सां,कृतीक
ु
भवन बांधणे.
मोटे वाडी, ता.जत "ामपंचायत मळकत .120 येथील
"ामपंचायत हtीतील ख^
ु या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे हे काम बदलून मोटे वाडी, ता.जत येथे
"ामपंचायत मळकत .204 म ये सां,कृतीक भवन
बांधणे
बामणी, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील गावकुसवा
लगतचा साउबाई मंFदराकडे जाणारा र,ता खडीकरण
व डांबर करण करणे
आटपाडी(कोqट ग^ल ), ता.आटपाडी, िज.सांगल
येथीलअंतगत र,ता कॉAं ट करण करणे (राऊत
Aकराणा ते Fदलावर खाट क घर).
ब बेवाडी, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
बनपुर , ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
कॉAं ट करण करणे. ZP

.मा. दनांक

.मा. र कम

12/12/2018

700000

06/09/2018

250000

06/09/2018

250000

12/12/2018

700000

19/01/2019

999000

14/11/2018

999000

12/12/2018

700000

12/12/2018

300000

12/12/2018

700000

14/11/2018

500000

12/12/2018

500000

14/11/2018

599000

12/12/2018

700000

12/12/2018

200000

19/01/2019

400000

14/11/2018

450000

14/11/2018

1000000

12/12/2018

1468000

14/11/2018

300000

घरPनक=, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील
14/11/2018
"ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे

600000

हातनोल , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील ,ट| ड रोड येथे
हाय मा,ट पोल बस&वणे.
धामणी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथे ओvया कडेला
संर]क भंत बांधणे व बैठक B~व,था करणे
Hचखलहोळ, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील
,मशानभूमीत मळकत .716 म ये पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे
आटपाडी ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील 6ीनाथ मंFदर
दे व,थान आटपाडी "ाम पंचायत मळकत . 276,
287, 288 या ख^
ु या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे.
Hचंचणी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील महादे व
मंद रासमोर ल "ामपंचायती:या म. .1215 म ये
सां,कृतीक भवन बांधणे.
मटक=, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील िज. प. शाळा ते
गावठाण बोर येथे पेिBहं ग aलॉक बस&वणे

बसरगी, ता.जत, िज.सांगल येथील रामदास
12/12/2018
मठासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृतीक भवन बांधणे.
जुळेवाडी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील गोसावी
व,तीम ये खंडोबा दे वालयासमोर ल मळकत .202/1
12/12/2018
या "ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
नाईकवाडी, मु.पो.शेगांव, ता.जत, िज.सांगल येथील
19/01/2019
"ामपंचायती:या खु^या जागेला आर. सी. सी. कंपाऊंड
करणे व पेिBहं ग aलॊक बस&वणे

700000

589000

600000

6ी. संत हणमंतरावजी कोटणीस महाराज समाधी मंFदर
dयास सांगल यां:या र .स. नं.75/1 मधील जागेस
संर]क भंत बांधणे व पWरसर सुशो भकरण करणे.

19/01/2019

1200000

मौजे बसाhपाचीवाडी, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल
येथील वाघमोडे कोळपे व,तीवर ल "ामपंचायती:या
खु^या जागेत Bयायामशाळा बांधणे.

19/01/2019

694000

अ.

यं णा
का. अ. इ. व द.
460 2018-19
िज. प. सांगल
िज^हा
समाजक^याण
461 2018-19
अHधकार , िज. प.
सांगल
.

वष

462 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

463 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

464 2018-19
465 2018-19
466 2018-19
467 2018-19
468 2018-19
469 2018-19

गावाचे नाव

तालुका

खंडेराजूर

मरज

कवलापूर

मरज

पुणद
आरे वाडी

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

पुणद वाडी

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

भकवडी बु

पेड
वKवाड

उमराणी
पोसेवाडी

का. अ. सा. बां.(प.),
वाळुज
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
471 2018-19
भाmयनगर
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
472 2018-19
घानवड
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
बलवडी (खा.)
473 2018-19
सांगल .
470 2018-19

पुणद , ता.तासगांव येथील द लत व,तीम ये
"ामपंचायती:या मळकत .467 म ये सां,कृPतक
भवन बांधणे.
आरे वाडी, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
कवठे
"ामपंचायत मळकत .206 या खु^या जागेत
महांकाळ
सां,कृतीक भवन बांधणे.
पेड, ता.तासगांव येथील "ामपंचायत मालक=:या ख^
ु या
तासगांव
जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे
वKवाड, ता.जत िज.सांगल येथे "ामपंचायती:या
जत
ख^
ु या जागेत सां,कृPतक भवन बांधणे.
पुणद वाडी, ता.पलूस, िज.सांगल येथील अंतगत र,3याव
पलस
ू
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
उमराणी ता.जत, िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
जत
मळकत .1275 म ये सां,कृतीक भवन बांधणे
पोसेवाडी ता.खानापूर, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
खानापूर
काँ =ट करण व पेBह ंग aलॉक बस&वणे.
भकवडी बु. ता.खानापुर िज. सांगल येथील
खानापूर "ामपंचायती:या हtीतील खु^या जागेत सां,कृPतक
भवन बांधणे.
वाळुज ता. खानापुर येथील अंतगत र,ते कॉ =ट करण
खानापूर
करणे.
भाmयनगर ता. खानापुर येथील अंतगत र,ते
खानापूर
कॉ =ट करण करणे.
घानवड ता. खानापुर येथील ,मशानभूमीची सुधारणा
खानापूर
करणे.
बलवडी (खा.), ता.खानापूर िज.सांगल येथील मराठs
खानापूर
शाळा ते शंभुखडी र,ता कॉAं ट करण करणे
ल; गरे ता.खानापूर िज.सांगल येथील मळकत .778
खानापूर मधील "ामपंचायती:या खु^या जागेत सां,कृPतक
सभागह
ृ बांधणे.
काराजंगी ता. जत िज. सांगल येथील मा?ती
जत
मंद रासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृPतक भवन बांधणे.
वाळे zखंडी, ता.जत, िज.सांगल येथील दग
ु ामाता
जत
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत जागेत
पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
वडीयेरायबाग ता. कडेगांव िज. सांगल येथील nबरोबा
कडेगांव मंद र, मायाGका मंद र समोर ल "ामपंचायती:या
खु^या जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

475 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

काराजंगी

476 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

वाळे zखंडी

477 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

वडीयेरायबाग

478 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आंधळी

पलस
ू

Pतक डी

जत

नर संहगाव

कवठे
महांकाळ

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
480 2018-19
बां. मरज
479 2018-19

481 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

ढवळी

मरज

482 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

मोFहते
वडगांव

कडेगांव

बुधगांव

मरज

Fहंगणगांव

कवठे
महांकाळ

सांगल

मरज

सोहोल

कडेगांव

बेलवडे

कडेगांव

483 2018-19
484 2018-19
485 2018-19
486 2018-19
487 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
Yबंधक, िज^हा
dयायालय, सांगल
काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
बां. मरज

6ी. गो&वंद पवार, मु.पो.कवलापूर, ता. मरज, अपंगांसाठsची
तीन चाक= मोटारसायकल दे णे.

तासगांव

474 2018-19

ल; गरे

कामाचे नांव
खंडेराजुर ता. मरज येथील "ामपंचायती:या
,मशानभुमी बांधकाम करणे.

आंधळी ता. पलूस िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
सट सBहO नं.63 म ये सभामंडपास संर]क भंत
बांधणे व मोक€या जागेत काँ =ट करण करणे.
Pतक डी ता.जत िज.सांगल येथील मळकत .156
म ये सां,कृPतक भवन बांधणे.
नर संहगाव, ता.कवठे महांकाळ अंतगत र,ते
कॉAं ट करण करणे
ढवळी ता. मरज येथील "ामपंचायत हtीमधील
रावसाहे ब बाबु हा?Hगरे ते बाबु क^लाhपा सुतार यांचे
घरापय/त पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
मोFहतेवडगांव ता. कडेगांव येथील बाबासाहे ब यशवंत
मोFहते यांचे घरासमोर ल पWरटवाडा ते तेल घर र,ता
कॉ =ट करण करणे.
बुधगांव ता. मरज येथे वॉड . 5 म ये पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे.
Fहंगणगांव ता.क.महांकाळ येथे "ामपंचायतीमधील
अंतगत र,ते खडीकरण व डांबर करण करणे.
सांगल बार असो सएशन सांगल , नवीन काय`याची
पु,तके खरे द करणे.
सोहोल ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे.
बेलवडे ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक बसवणे.

.मा. दनांक

.मा. र कम

29/12/2018

500000

19/01/2019

78000

12/12/2018

568000

13/10/2018

500000

13/11/2018

400000

12/12/2018

500000

12/12/2018

350000

12/12/2018

1000000

29/12/2018

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

699000

19/01/2019

500000

19/01/2019

300000

19/01/2019

500000

19/01/2019

1100000

19/01/2019

500000

19/01/2019

699000

19/01/2019

500000

19/01/2019

500000

19/01/2019

300000

11/02/2019

700000

11/02/2019

50000

13/02/2019

500000

13/02/2019

400000

अ.

यं णा
काय. अ भ. सा.
488 2018-19
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
489 2018-19
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
490 2018-19
बां. मरज
.

वष

491 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
493 2018-19
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
494 2018-19
बां. मरज
492 2018-19

गावाचे नाव

तालुका

सासपडे

कडेगांव

त डोल

कडेगांव

Hचखल

कडेगांव

बेळोडंगी

जत

लंगरपेठ

कवठे
महांकाळ

येळदर

जत

वाजेगाव

कडेगांव

495 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

&पंपर खुद

आटपाडी

496 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मासाळवाडी

आटपाडी

497 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

घाणंद

आटपाडी

498 2018-19
499 2018-19
500 2018-19
501 2018-19
502 2018-19
503 2018-19
504 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
नागांव कवठे
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
ढवळे 8वर
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
भ ुड
सांगल .
का. अ. "ा.पा.पु.
रामानंदनगर
िज. प. सांगल
काय. अ भ. सा.
बुधगांव
बां. मरज
का. अ. सा. बां.(प.),
वाळुज
सांगल .
का. अ. सा. बां.(प.),
भांबडO
सांगल .

तासगांव
खानापूर
खानापूर
पलूस
मरज
खानापूर
खानापूर

505 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

तडवळे

आटपाडी

506 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

Fदघंची

आटपाडी

507 2018-19

िज^हा A डा
अHधकार सांगल

थबडेवाडी

कवठे
महांकाळ

508 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मालगांव

मरज

509 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

पायाhपाचीवा
डी

मरज

अंकलगी

जत

सोdयाळ

जत

कोसार

जत

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
511 2018-19
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
512 2018-19
बां. मरज
510 2018-19

513 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

सलगरे

मरज

514 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

0है शाळ

मरज

515 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

लंगणूर

मरज

कामाचे नांव
सासपडे ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
त डोल ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक बसवणे.
Hचखल ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे व पेिBहं ग aलॉक बसवणे
बेळोडंगी, ता.जत, िज.सांगल येथील ल9मी
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृतीक भवन बांधणे.
लंगरपेठ, ता.कवठे महांकाळ, िज.सांगल येथील
िज.प.मराठs मुलां:या शाळे स कंपाऊंड करणे.
येळदर , ता.जत, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे.
वाजेगाव ता.कडेगांव िज.सांगल येथील "ामपंचायती
मधील अंतगत र,ते खडीकरण व डांबर करण करणे.
&पंपर खद
ु , ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील माxती
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग
aलॉक बसवणे.
मासाळवाडी, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील nबरोबा
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग
aलॉक बसवणे.
घाणंद, ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील मायाGका
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग
aलॉक बसवणे.
नागांव कवठे , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील अंतगत
र,ते क A ट करण करणे.
ढवळे 8वर ता.खानापूर येथे ता.खानापूर येथे खंडोबा
मंFदरासमोर ल ख^
ु या जागेत सभामंडप बांधणे.
भुड ता.खानापूर िज.सांगल येथील "ामपंचायती:या
खु^या जागेत Bयायाम शाळा बांधणे.
"ामपंचायत रामानंदनगर, ता. पलस
ू , िज.सांगल यांना
वॉटर ट| कर पुर&वणे.
बुधगांव, ता. मरज िज.सांगल येथील हWरमंFदर
शेजार ल र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
वाळूज, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील "ामपंचायती
अंतगत र,ते खडीकरण व डांबर करण करणे.
भांबडO ता.खानापूर िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे.
तडवळे ता.आटपाडी, िज.सांगल येथील मा?ती
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या मळकत .186 :या
खु^या जागेत सां,कृतीक भवन बांधणे.
Fदघंची, ता.आटपाडी येथील मा?ती मंFदरासमोर ल
"ामपंचायती:या ख^
ु या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
"ामपंचायत थबडेवाडी ता.कवठे महांळ या कायालयास
Bयायाम साFह3य पुर&वणे.
मालगांव, ता. मरज, िज. सांगल येथील
द लतव,तीमधील सखुबाई भंडारे घर ते दगडू भंडारे
यांचे घरापय/तचा र,ता डांबर करण करणे. (SC)
पायाhपाचीवाडी, ता. मरज, िज. सांगल चमकार समाज
द लत व,तीम ये पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
अंकलगी, ता.जत, िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
सोdयाळ, ता.जत, िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
कोसार , ता. जत, िज. सांगल येथील द लतव,ती म ये
पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)
सलगरे , ता. मरज, िज.सांगल येथील मागासवग\य
समाजव,तीम ये अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे. (SC)
0है शाळ, ता. मरज, िज. सांगल येथे अंnबकानगरमधील
द लत व,तीम ये पाVया:या टाक=जवळील र,ता
कॉ =ट करण करणे. (SC)
लंगनूर, ता. मरज, िज. सांगल येथील
द लतव,तीमधील चमकार व,तीमधील र,ता
काँ =ट करण करणे. (SC)
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अ.

.

वष

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

516 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मालगांव

मरज

517 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

मालगांव

मरज

518 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

शाळगांव

कडेगांव

519 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

नेह?नगर

तासगांव

ढवळी

तासगांव

Fहंगणगादे

खानापूर

घोट (खु)

खानापूर

करं जे

खानापूर

वायफळे

तासगांव

नांZे

मरज

520 2018-19
521 2018-19
522 2018-19
523 2018-19
524 2018-19
525 2018-19

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल

कामाचे नांव
मालगांव, ता. मरज, िज.सांगल येथील मागासवग\य
समाजव,तीम ये अंतगत र,ते, गटार कॉAं ट करण
करणे. (SC)
मालगांव, ता. मरज, िज.सांगल येथील द लतव,ती
येथील सक
ु दे व आवळे ते Yकाश भंडारे घर र,ता
डांबर करण करणे. (SC)
शाळगांव, ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील
सpयाZ नगरमधील द लतव,तीम ये आर.सी.सी. गटर
बांधणे. (SC)
नेह?नगर, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील
द लतव,तीकडे जाणा-या र,3यावर पेिBहं ग aलॉक
बस&वणे(SC)
ढवळी, ता.तासगांव िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
हायमा,ट लाईट बस&वणे. (SC)
Fहंगणगादे , ता.खानापूर, िज.सांगल येथील
द लतव,तीम ये हायमा,ट लाईट बस&वणे. (SC)
घोट (खु), ता.खानापूर, िज.सांगल येथील
द लतव,तीम ये हायमा,ट लाईट बस&वणे. (SC)
करं जे, ता.खानापूर, िज. सांगल येथील द लतव,ती म ये
हायमा,ट लाईट बस&वणे. (SC)
वायफळे , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लत
व,तीम ये हायमा,ट पोल बस&वणे. (SC)
नांZे, ता. मरज, िज.सांगल येथील द लत व,तीम ये
हायमा,ट पोल बस&वणे. (SC)
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526 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

Pनमसोड

कडेगांव

Pनमसोड, ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील
07/03/2019
द लतव,तीम ये र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे. (SC)

300000

527 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आसद

कडेगांव

आसद, ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीम ये
र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.(SC)

07/03/2019

300000

528 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

येळावी

तासगांव

येळावी ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लत
व,तीमधील अंतगत र,3यावर पेBह ंग aलॉक बस&वणे.
व गटार बांधणे. (SC)

07/03/2019

299000

529 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

मांजडO

तासगांव

मांजडO, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीतील
अंतगत र,3यावर पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.

08/03/2019

296000

530 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

हातनुर

तासगांव

हातनरू , ता.तासगांव, िज.सांगल येथील भोरे ग^ल तील
(द लतव,ती) बोळ कॉAं ट करण करणे. (SC)

08/03/2019

299000

531 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

ढवळी

तासगांव

08/03/2019

299000

532 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

आसंगी

जत

08/03/2019

700000

533 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

म; ढ Hगर

जत

08/03/2019

500000

534 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

शेoयाळ

जत

08/03/2019

699000

बु?ंगवाडी

पलस
ू

08/03/2019

300000

तुपेवाडी (य)

कडेगांव

08/03/2019

300000
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500000

08/03/2019

700000
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400000
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700000

काय. अ भ. सा.
बां. मरज
काय. अ भ. सा.
536 2018-19
बां. मरज
535 2018-19

537 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

नेवर

कडेगांव

538 2018-19

काय. अ भ. सा.
बां. मरज

Hचंचणी (अं.)

कडेगांव

539 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

जाधवनगर

खानापूर

540 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

स दे वाडी

तासगांव

ढवळी, ता.तासगांव, िज.सांगल येथील द लतव,तीतील
Yाथ मक आरोmय उपक;Z मागील नद पुलाजवळील
गटर बांधकाम करणे. (SC)
आसंगी(जत), ता.जत, िज.सांगल येथील भोज लंग
मंFदरा समोर ल "ाम पंचायती:या मळकत .339
येथे सां,कृतीक भवन बांधणे.
म; ढ Hगर ता.जत, िज.सांगल येथील माxती
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत
सां,कृतीक भवन बांधणे.
शेoयाळ ता.जत येथील "ामपंचायती:या ख^
ु या जागेत
गट नं.15/2 जागेम ये सां,कृPतक भवन बांधणे.
बु?ंगवाडी ता.पलूस िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
काँ =ट करण करणे.
तप
ु ेवाडी (य) ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत
र,ते करणे व पेिBहं ग aलॉक बस&वणे.
नेवर ता.कडेगांव िज.सांगल येथील अंतगत र,ता
&वटा पुसेसावळी रोड ते ढवळी मळा सदरचा र,ता
खडीकरण व डांबर करण करणे.
Hचंचणी (अं.), ता.कडेगांव, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या ख^
ु या जागेत सां,कृतीक भवन
बांधणे.
जाधवनगर, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
करणे.
स दे वाडी ता. तासगांव िज सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत मळकत .960 म ये
सभामंडप बांधणे

अ.

यं णा

गावाचे नाव

तालुका

541 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

भाळवणी

खानापूर

542 2018-19

का. अ. सा. बां.(प.),
सांगल .

बुधगांव

मरज

मादळमुठs

खानापूर

सावळज

तासगांव

.

वष

का. अ. इ. व द.
िज. प. सांगल
का. अ. इ. व द.
544 2018-19
िज. प. सांगल
543 2018-19

कामाचे नांव
भाळवणी, ता.खानापूर, िज.सांगल येथील
"ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग aलॉक बस&वणे
व अंतगत र,ते कॉ ं =ट करण करणे.
बुधगांव, ता. मरज, िज.सांगल येथील मा?ती
मंFदरासमोर ल "ामपंचायती:या खु^या जागेत पेिBहं ग
aलॉक aस&वणे.
मादळमुठs ता.खानापूर िज.सांगल येथील अंतगत र,ते
डांबर करण करणे.
सावळज, ता.तासगांव, िज.सांगल येथे द लतव,तीम ये
हायमा,ट पोल बस&वणे. SC
एकूण
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276634000

